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1. Inleiding
1.1. Algemene Inleiding
Het ICT Boek bestaat uit 2 delen: Deel I is een beknopte versie die
de belangrijkste conclusies en deliverables van het ICT Netwerk
samenbundelt.
In dit uitgebreide naslagwerk (deel II van het ICT Boek) worden de
krachtlijnen van de toekomstige ICT Architectuur voor de FOD
Financiën omschreven.
Het beoogt om gebruikt te worden als leidraad en informatiebron bij
het opstellen van Coperfin projectdefinities.
Het is het resultaat van het capteren van de ICT To-Be behoeften
voor
de
toekomstige
business
processen.
Het geheel is dan ook een verzameling van interpretaties en
vertalingen naar een toekomstige architectuur door verschillende ICT
afgevaardigden in het ICT Netwerk en ICT consultants1.

Ook het realiseren van Coperfin projecten wordt aangeraakt, via het
inhoudelijk beschrijven van de ICT oplossingen die verbonden zijn
aan de 7 Coperfin thema’s.
Daarnaast werd een beperkte analyse van de huidige ICT situatie
eveneens toegevoegd.
Burger en klant moeten in de context van dit boek in de ruime
betekenis worden geïnterpreteerd. De betekenis omvat burgers,
belastingplichtige, ondernemingen, andere FOD’s, …

De belangrijkste aandachtspunten zijn de volgende:

1.

Dit concretiseert zich verder in het gezamenlijk opstellen van
realisatieplannen.
2.

De huidige bedrijfskritische systemen zijn voornamelijk
georganiseerd volgens belastingstype en rond ‘dossiers’.
De voorgestelde To-Be systemen zijn opgebouwd volgens
gemeenschappelijke business processen en rond ‘informatie’
(cfr. Enig Dossier).

3.

Met de ‘Leidende Principes’ van ICT werden strategische
doelstellingen goedgekeurd die o.m. de rol van ICT binnen de
FOD Financiën en in relatie met de FOD ICT bepaalt.
Het daadwerkelijk toepassen van deze principes in een efficiënte
ICT-stafdienst zal essentieel zijn om het welslagen van de ICTprojecten maximaal te ondersteunen.

Naast dit naslagwerk wordt ook de databank (die alle detailinformatie
bevat per taak) integraal opgeleverd zodat alle verzamelde
informatie beschikbaar blijft.
In deel II van het ICT Boek wordt vooral aandacht besteed aan de
aanpak van het project en de ICT To-Be architectuur wordt vrij
gedetailleerd beschreven (vooral wat de functionele aspecten
betreft).
1

Behorend tot verschillende consultancy firma’s en verenigd in een
tijdelijk consortium (in het kader van het Coperfin project)

De dialoog tussen het ICT Netwerk en de BPR-programma’s
heeft geleid tot een ICT-plan voor de toekomst, dat gealigneerd
is met de nieuwe business processen.
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4.

De ICT-architectuur voor de FOD Financiën wil zich maximaal
integreren in het Federale ICT landschap.
Om zo snel mogelijk synergieën te realiseren, baseert ICT zich
dan ook op een aantal belangrijke bouwstenen (cfr. FEDICT):

5.

6.

•

Principe van de Unieke Bron (Informatiebeheer), met als vb.
KBO, RR, KSZ

•

Integratie (FEDMAN, UME, e.a.)

•

Duurzame beveiliging (PKI, BELPIC)

•

Federaal Portaal voor alle interacties met de burger (via het
Internet)

Het is dan ook essentieel dat een aantal projecten uit het ICT
5-jarenplan worden gestart, in het bijzonder:
•

CCFF, Migratie Wang-VS (in functie van Thema 2)

•

Fiscaal Datawarehouse (i.v.m. Thema 4)

•

Call Center, TARBEL (i.v.m. Thema 3)

•

Workflow (i.v.m. Thema 5)

•

RDC & Kruispuntbank Patrimoniale gegevens (i.v.m. Thema
1)

•

Back-up Centrum (i.v.m. Thema 1 & 2)

ICT zal een “kritische succesfactor” zijn bij de realisatie van
Coperfin.
De belangrijkste bouwstenen vinden we terug in de 7 thema’s
(realisatieplannen):
•

Informatiebeheer (Enig Dossier)

•

Geïntegreerd systeem voor de verwerking van belastingen

•

Multi-kanaal dienstverlening

•

Systemen
voor
‘Bijstand,
Informatie’ (DWH, BI, Audit)

•

Document- en Kennisbeheer

•

Technologie
e.d.)

voor

Controle,

‘Gevallenstudie’

Invordering

(scheduling,

en

workflow,

Een aantal geplande projecten zijn cruciaal om bepaalde
Thema’s te kunnen realiseren.
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1.2. Blauwdruk
De re-engineering heeft als objectief om een allesomvattend beeld
op te stellen van de toekomstige FOD Financiën.
Dit gebeurt met behulp van de Business Integration Methodologie2
die een ‘blauwdruk’ creëert van de toekomstige situatie door het
samenbrengen van de verschillende onderdelen die al uitgewerkt zijn
en het verder uitschrijven van de elementen die nog zouden
ontbreken (zie ook overzicht op pagina 11).
Zo wordt een geïntegreerde visie op de toekomstige werking
vastgelegd.
De ‘blauwdruk’ is opgebouwd uit de volgende dimensies:

Figuur 1: ICT-Dimensies van de Blauwdruk3

Strategie
Elk beeld van de gewenste situatie van een organisatie moet starten
met een beschrijving van de bestaansreden ervan. Er moet m.a.w.
worden welke waarde men wil toevoegen door deze organisatie een
rol te geven. Er moet beschreven worden wie de doelgroepen zijn,…
wat er moet gerealiseerd worden aan “toegevoegde waarde”,…

2

TM & copyright Accenture 2001, alle rechten voorbehouden

3

TM & copyright Accenture 2001, alle rechten voorbehouden
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Performantie
De verwachte prestaties van de organisatie in de toekomst moet
kunnen uitgedrukt worden in zo meetbaar mogelijke streefcijfers.
Deze geven een houvast voor de evolutie, voor het onderscheiden
van wat belangrijk is en wat niet,…

Applicaties
Aansluitend op de procesbeschrijvingen dient een overzicht gemaakt
te worden van de karakteristieken van de software die essentieel zijn
voor de realisatie van de gestelde doelen volgens de beschreven
manier.

Cultuur
De vereiste normen, mentaliteit, gedrag horende bij de gewenste
situatie moet expliciet gemaakt worden.

Processen
Een beschrijving dient gemaakt te worden van welke activiteiten in
welke volgorde dienen doorlopen te worden om de gewenste
resultaten op de meest efficiënte manier te halen. Hierbij moet
gekeken worden naar de vooropgestelde toegevoegde waarde in de
beschreven strategie en doelstellingen.

ICT Hardware en platformen
Naast de software moet ook gekeken worden naar de hardware en
specifieke middelen of uitrusting die nodig zijn om de beschreven
activiteiten uit te voeren. Daarbij worden ook de vereisten voor het
ICT platform in kaart gebracht

Faciliteiten en infrastructuur
Tot slot worden ook de vereisten op het vlak van infrastructuur
beschreven.

Organisatie
De hoofdlijnen van de dagelijkse operaties moeten beschreven
worden naar structuur, rollen, verantwoordelijkheden en staffingplan.
In eerdere rapporten zijn er al een aantal krijtlijnen uitgetekend.

Competentie
De vereiste competenties voor de verschillende functies moeten
beschreven worden
10
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Equipment
Architecture
Application
Software
Architecture
Delivery
Vehicle
Architecture

Figuur 2: Gebruikte Business Integration Methodologie
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1.3. Leidende Principes
Als onderdeel van het bepalen van de ICT To-Be Architectuur werden
ook de strategische principes (leidende principes) van de ICT
Stafdienst
opgesteld.
Met een ICT leidend principe wordt een opsomming van normen,
standaarden en afspraken (met betrekking tot technologie,
processen en/of de ICT organisatie) bedoeld. Ze zijn richtinggevend,
m.a.w. toekomstige ICT initiatieven moeten voldoen aan deze
richtlijnen wil men de vooropgestelde Coperfin objectieven
realiseren.
Het is evident dat ze niet beperkt blijven tot de scope van Coperfin,
maar kunnen mogelijk de basis vormen voor de Leidende Principes
van de toekomstige ICT Stafdienst.

Het was bijna onmogelijk leidende principes te definiëren voor
Coperfin zonder een aantal basisprincipes af te spreken over de ICT
organisatie binnen de FOD Financiën, die dan later kunnen worden
toegepast. Immers, aangezien we de link tussen de business en ICT
als één van de belangrijkste uitdagingen beschouwen, is het een
kritische succes factor voor het welslagen van de ICT aspecten van
Coperfin.

Het ICT Netwerk heeft dan ook 5 leidende principes
geformuleerd die gerelateerd zijn aan de ICT organisatie binnen
de FOD Financiën:

1.

Opdracht van ICT in FOD Financiën

2.

Aligneren Business – ICT

3.

Interactie tussen Business – ICT – FEDICT

4.

Centrale Projectorganisatie

5. Projectmatige aanpak
De overige 6 leidende principes zijn rechtstreeks verbonden met
de ICT To-Be behoeften:

6.

ICT Architectuur

7.

ICT Standaarden

8.

Hergebruiken van ICT oplossingen in een ruimere
context

9.

Informatiebeheer

10. Business Applicaties
11. ICT Infrastructuur
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1.3.1. Leidend Principe 1: Opdracht van ICT
•

•

ICT is een interne Business Partner voor de departementen van
de FOD Financiën.
De opdracht van ICT binnen FOD Financiën is tweeërlei:
o

ICT functioneert als “enabler” voor zijn klanten: ICT
reikt mogelijkheden aan om FOD Financiën in staat te
stellen haar processen te optimaliseren

o

ICT
vervult
haar
rol
als
“service
provider”:
ICT levert dan diensten om de goede werking van FOD
Financiën te verzekeren

ICT zal zijn opdracht steeds plannen en uitvoeren vanuit een zo
ruim mogelijk kader. Er wordt hierbij rekening gehouden met
zowel lokale, departementale als globale projecten binnen de
FOD Financiën. Ook worden de opportuniteiten en de
verplichtingen in een ruimer kader (vb. FEDICT, EU)
geadresseerd.

Om dit te bereiken zullen ICT projecten aan een aantal normen ter
zake worden onderworpen op het vlak van:
•

Organisatie:
Bij ieder project worden er duidelijke afspraken gemaakt qua
vereisten en worden de randvoorwaarden (vb. budget,
resources, competenties) door de betrokken partijen
ingevuld.

•

Processen:
Iedere dienstverlening door ICT zal door middel van
wederzijdse SLA’s (Service Level Agreements) tussen ICT en
Business onderbouwd worden. Hierin worden normen
opgenomen omtrent kwaliteit (audit ready, conform
wetgeving
&
interne
controle),
herhaalbaarheid,
schaalbaarheid, beheersbaarheid en veiligheid.

•

Technologie:
De vereiste technologie dient inpasbaar te zijn in de ICT
architectuur (informatiebeheer, Business applicatie, Delivery
vehicle architecture) met een duidelijk plan betreffende het
in- en eventueel uitfaseren van deze technologie.

1.3.2. Leidend Principe 2: Aligneren Business - ICT
ICT vervult – samen met de Business – een belangrijke rol bij het
bepalen en realiseren van de strategische doelstellingen van FOD
Financiën.
De Business en ICT zijn dan ook samen verantwoordelijk voor de
planning en realisatie van ICT projecten.
ICT zal er dan ook voor zorgen dat zijn mensen, processen en
technologie steeds in staat zijn deze strategische doelstellingen mee
te
ondersteunen.

1.3.3. Leidend Principe 3: Interactie tussen Business, ICT
& FEDICT
De verantwoordelijkheid over het bespreken van de functionele
aspecten van business processen ligt bij de Business en dit voor:
•

Intern overleg: tussen de verschillende functionele entiteiten
van de FOD Financiën

•

Extern overleg: andere FOD’s en instanties
13
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Daartegenover staat dat – in het kader van de re-engineering via de
BPR programma’s – elk overleg met betrekking tot de bespreking
van ICT aspecten van (potentiële) projecten zal verlopen via het ICT
Netwerk.
Het ICT Netwerk zal – via zijn vertegenwoordiging in de Permanente
ICT Stuurgroep van FEDICT – de coördinatie verzorgen met andere
FOD’s en instanties
ICT stuurt en coördineert de ICT architectuur binnen de eigen
diensten. Ze maakt hierbij optimaal gebruik van beschikbare
technologische bouwstenen van FEDICT en bouwt die – samen met
FEDICT – verder uit.
Business én ICT respecteren – waar mogelijk en relevant – de
FEDICT
diensten/bouwstenen.
In alle andere gevallen (vb. bij EU initiatieven) garandeert ICT
minimaal interoperabiliteit.

1.3.4. Leidend Principe 4: Centrale Projectorganisatie
De ICT projecten die resulteren uit de BPR programma’s zullen naast de andere business projecten - door het hoger management
beslist worden en door de Program Management Offices4 van FOD
Financiën (bestaande uit vertegenwoordigers van de Business en
ICT) opgevolgd worden.

•

De ICT projectportfolio te beheren

•

De prioriteiten vast te leggen

•

Te verzekeren dat kleine en grote projecten voldoende
kansen krijgen

•

Te
garanderen
dat
FOD-overschrijdende
eveneens worden geëvalueerd

•

Te bewaken dat projectdefinities, projectcontracten en
project management als verplichte werkinstrumenten worden
gehanteerd

1.3.5. Leidend Principe 5: Projectmatige aanpak
Alle ICT projecten worden gedragen door de Business en ICT en
gedefinieerd met behulp van duidelijke projectplannen:
•

Hierbij bepaalt de Business de gewenste functionaliteit. De
Business is de sponsor van business applicaties.

•

ICT
bepaalt
de
functionaliteit
van
globale
ICT
infrastructuurprojecten waarvoor FOD Financiën de nodige
middelen ter beschikking zal stellen.

•

ICT implementeert de ICT infrastructuur en de applicaties en
zorgt voor de beschikbaarheid van informatie aan de
Business.

•

Afspraken tussen Business en ICT worden vastgelegd in
contracten (Service Level Agreements, projectcontracten).

•

De interactie tussen Business en ICT zal mede door business
analisten ondersteund worden.

Haar doelstellingen zijn:
•

4

Het garanderen van een blijvende integratie tussen ICT en de
Business

Zoals bepaald in het eindrapport COPERNICUS Fase I

initiatieven
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•

De rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken
partijen (ICT, Business,…) zullen vooraf worden vastgelegd.

1.3.7. Leidend Principe 7: ICT Standaarden
1.3.6. Leidend Principe 6: ICT Architectuur
De ICT omgeving van FOD Financiën zal gradueel evolueren naar een
gelaagde ICT architectuur5 die een specifiek beleid moet toelaten
betreffende:
•

Informatiebeheer

•

Business Applicaties

•

ICT Infrastructuur (Delivery Vehicle Architecture)

Deze ICT architectuur wordt opgebouwd rond 2 pijlers:
•

•

Geïntegreerde back-office systemen staan in voor de
(transactionele) verwerking van de kernprocessen en worden
exclusief gebruikt door de ambtenaren van FOD Financiën
Gepaste front-office applicaties voor interne en/of externe
gebruikers zijn gericht op dienstverlening, informatie en
interactie. Hierbij wordt gestreefd naar een efficiënte
integratie met de back-office systemen.

ICT van FOD Financiën zal, in overleg met de Permanente ICT
Stuurgroep, een duidelijk beleid introduceren met betrekking tot ICT
standaarden die ze zal hanteren.
Deze standaarden moeten een ongehinderde en kostenefficiënte
verspreiding
van
informatie
en
processen
verzekeren.
In dit kader zal de FOD Financiën zoveel mogelijk kiezen voor “open”
standaarden.
ICT standaarden evolueren, maar hebben ook een duidelijke
levensduur.
ICT van FOD Financiën zal dit in zijn beleid opnemen via “lifecycle
management” van de ICT architectuur waarbij:
•

Functionaliteit en interoperabiliteit met andere omgevingen
verzekerd blijven

•

ICT oplossingen worden geïntroduceerd met een geschatte
levensduur.
Na deze periode worden ze vervangen op basis van de
nieuwe standaarden.

1.3.8. Leidend Principe 8: Hergebruiken van ICT
oplossingen in een ruimere context
5

Met ‘ICT architectuur’ wordt een totaalconcept bedoeld van ICTvoorzieningen in een bedrijf en dit van het werkstation van de
individuele gebruiker tot en met de centrale servers.

Er wordt gestreefd naar ICT oplossingen die breed inzetbaar zijn
zodat vb. de opgedane kennis en ervaring ook door andere instanties
kan gebruikt worden.
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Omgekeerd zal FOD Financiën nagaan of bepaalde ICT oplossingen
reeds bij andere instanties werden gerealiseerd zodat een mogelijke
herbruikbaarheid (vb. bestek) wordt onderzocht.
De Permanente ICT Stuurgroep van FEDICT is het orgaan waar
dergelijke uitwisseling kan plaatsvinden.

1.3.9. Leidend Principe 9: Informatiebeheer
Informatie in ICT oplossingen van FOD Financiën wordt beschouwd
als gemeenschappelijk bezit van de FOD Financiën en zal ter
beschikking worden gesteld aan geautoriseerde (interne en/of
externe)
gebruikers.
Dit
wordt
geformaliseerd
door
het
assigneren
van
verantwoordelijkheden aan gebruikers van die informatie (door het
toekennen van vb. de rol van initiator, creator, beheerder,
leverancier en/of gebruiker).

Uniformering:
Entiteiten en gestructureerde gegevens worden uniek geïdentificeerd
en gestandaardiseerd. Conventies zorgen voor de integriteit en
consistentie over applicaties en platformen heen. FOD Financiën is
verantwoordelijk voor deze data dictionary, waarbij ICT als
beheerder optreedt.

gegevens, die gegevens ook zal valideren. Die gegevens worden dan
maximaal
herbruikt.
Bij wijziging van deze informatie door een andere bron dient de
authentieke bron hiervan op de hoogte worden gebracht.

Redundantie:
Redundante opslag van gegevens wordt – waar mogelijk – vermeden
en mag reconciliatie van de gegevens niet hinderen.

1.3.10. Leidend Principe 10: Business Applicaties
Bij het automatiseren van een bedrijfsproces (applicatie) zal FOD
Financiën steeds de 2 volgende opties afwegen:
•

Het aanschaffen (en customiseren) van pakketten die
beschikbaar zijn op de markt of ter beschikking worden
gesteld
door
een
andere
instantie
(vb.
EC,
…)
Motto: « don’t build what you can buy »

•

Het realiseren van Business applicaties via maatwerk

Authentieke:
Bron:
Het capteren van de informatie zal zoveel mogelijk éénmalig
gebeuren volgens het principe van de authentieke bron. Dit betekent
dat de instelling die het meeste belang heeft bij de juistheid van de
16
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1.3.11. Leidend Principe 11: ICT Infrastructuur
Een consistente beveiliging en betrouwbaarheid (beschikbaarheid,
schaalbaarheid, …) van de ICT infrastructuur van FOD Financiën zijn
essentiële basisvereisten om gegevens en/of processen van FOD
Financiën te ontsluiten naar gebruikers (instanties, bedrijven,
burgers).
Daarnaast is de interoperabiliteit tussen de verschillende (bestaande
en nieuwe) systemen van FOD Financiën een MUST om applicaties
van FOD Financiën te ontsluiten.
Er wordt verondersteld dat de gebruikers van FOD Financiën
beschikken over aangepaste en gestandaardiseerde werkposten
(inclusief bureautica applicaties ) die haar/hem toelaten toegang te
hebben tot de business applicaties van FOD Financiën.
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2. ICT Netwerk: Toegepaste Methodologie
2.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd welke methodologie werd gebruikt
om te komen tot de resultaten beschreven in dit boek.
In de eerste sectie wordt de aanpak uiteengezet. Deze aanpak omvat
de samenwerking tussen de verschillende werkgroepen en het ICT
Netwerk. Daarnaast wordt besproken hoe deze dialoog heeft geleid
tot de uitgetekende ICT architecturen.
In de tweede sectie worden de verschillende ICT frameworks
besproken die gebruikt worden als leidraad.
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2.2. Aanpak
In de onderstaande figuur worden de verschillende stappen
weergeven. Deze stappen geven aan op welke manier het ICT
Netwerk te werk is gegaan.
ICT-netwerk

ICT-scoring
Quick Wins

Template
To-Be

Core-team

…

Programma 16

Programma 1

ICT
BPR

ICT Objectieven
Strategie &
Leidende Principes

ICT
To-Be

ICT Kloofanalyse
Centraal &
per programma

Realisatieplan
ICT-architectuur
Centraal &
per programma

Voorstellen
Quick Wins
Voorstellen
To-Be ICT

Figuur 4: Manier van werken (a)

Consultant
ICT-specialist Financiën

-

(1) De ICT To-Be templates werden gevoed met kennis uit de
Frameworks. De templates werden gepopuleerd met de
informatie vanuit de frameworks met als objectief: hergebruik
van de knowhow, tijdwinst realiseren, en anticiperen op ‘proven’
To-Be architecturen. Deze informatie werd ook opgeslagen in de
ICT Toolbox. (2)

-

(2) Het opstellen van een ICT Swimlane Database, het capteren
en valideren van de gegevens werd geautomatiseerd.

-

(5) Toepassen van de juiste context bij het ontwerp. Bij het
ontwerpen en bespreken van de de ICT-oplossingen voor elke
taak werd steeds rekening gehouden met de externe context

Figuur 3: Aanpak ICT Netwerk

Voor het verzamelen van de informatie werd samengewerkt met de
verschillende BPR groepen. De informatie verkregen uit deze
werkgroepen werd gestroomlijnd en ingevoerd in de ICT Toolbox (4).
In de ICT toolbox werden de gegevens gerelateerd aan de
frameworks en de externe context..
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voor ICT. De bronnen waren o.a. het plan Zenner, het
vijfjarenplan Informatica, projecten en doelstellingen Fedict, en
de leidende principes ICT Netwerk
-

(8) (9) Uit de ICT Toolbox werden de relevante gegevens
geëxtraheerd voor het produceren van de Swimlane
documenten. De ICT vereisten van de BPR groepen, werden
automatisch gegenereerd uit de ICT Swimlane Database.

-

(6) (7) In parallel werd een As-Is analyse opgesteld op een hoog
niveau.

Figuur 5: Manier van werken (b)
-

(10) De ICT Swimlane DB, aangevuld met de Swimlane
gegevens (geografie, VTE,…) vormen de basis voor het
consolideren van de ICT-architecturen en de bijbehorende
implementatie plannen (13).

-

Op basis van stappen (10), (11) en (12) zijn de logische en
gewenste verbanden gevisualiseerd in de To-Be ICT
Architecturen.
De 3 To-Be ICT Architecturen zijn Data Architectuur, Business
Applications Architectuur en Delivery Vehicle Architectuur.
Tezamen geven ze nu een beeld van de globale ICT To-Be
Architectuur:
•nà het realiseren van alle Coperfin ICT projecten
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•mits aan bepaalde externe randvoorwaarden is voldaan (vb.
KBO, CCFF, enz.)

De 3 ICT To-Be Architecturen vormen een coherent
geheel. Dit zal FOD Financiën toelaten om de 3 To-Be
architecturen voor vb. een CRM-project te extraheren.
-

Het realiseren van de To-Be ICT Architectuur zal uiteraard
gefaseerd verlopen. Dit werd vastgelegd in realisatieplannen, die
rekening houden met alle verzamelde informatie en de interne
en externe context.

Het proces om uitgebalanceerde realisatieplannen af te leveren
gebeurde in overleg met de functionele en generieke programma’s
en de netwerken. Op die manier werden de verschillende dimensies
van de blueprints meegenomen in de moderatie.
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2.3. ICT Frameworks
Een framework is een conceptuele structuur die gebruikt wordt om
het werk te omschrijven dat moet uitgevoerd worden. Het moet
gebruikt worden als een leidraad of als een test op volledigheid van
het afgeleverde werk. Het is onmogelijk om rechtstreeks van een
framework een ontwikkeling te starten, maar het moet gezien
worden als een startpunt voor het begrijpen en ontwikkelen van de
applicaties.
Architectuur is de wijze of de structuur volgens dewelke hardware en
software wordt geconstrueerd. Het definieert hoe een systeem of
programma is opgebouwd, hoe de verschillende onderdelen met
elkaar interageren, en welke de protocollen en interfaces er gebruikt
worden voor de communicatie en de coöperatie tussen modules en
componenten die het systeem uitmaken (Gartner group)
Architectuur handelt over de design van iets en daarna over het
bouwen ervan uitgaande van een reeks van eenvoudige bouwstenen
en het handelt ook over de interrelatie tussen de componenten. Al
deze zaken komen tezamen – materialen, ruimte, mensen – om iets
te verwezenlijken dat voordien niet bestond.
Het gebruik van architecturaal denken in IT, houdt in het werk
handelt over het creëren van een zekere structuren die kunnen
gemaakt worden, en dat het werk kan georganiseerd en uitgevoerd
worden op een gestructureerde en systematische manier. Het
gebruik van architecturale concepten houdt verder nog in dat er iets
herhaalbaars is rond het werk dat wordt uitgevoerd:, architecten
kunnen een structuur creëren en dan de componenten of de
structuur opnieuw gebruiken wanneer ze in een zelfde situatie
komen.

Frameworks worden gebruikt om een beter begrip te ontwikkelen
rond de componenten die eventueel moeten gebruikt worden en rond
hoe deze elementen kunnen samen gebracht worden. Startend van
de inventaris met componenten en de omschrijving van hun
onderlinge relaties zullen systeemingenieurs de nodige componenten
selecteren voor hun systeemontwikkeling. De scoop van wat
verschillende frameworks adresseren kan enorm verschillen en
daarom is het cruciaal om de scoop van het framework goed te
begrijpen om het framework te kunnen gebruiken gedurende de
ontwikkelingsfase.

2.3.1. Netcentric Enterprise Architecture Framework
Een framework is een conceptuele structuur die gebruikt wordt om
het werk te omschrijven dat moet uitgevoerd worden. Het moet
gebruikt worden als een leidraad of als een test op volledigheid. Het
is onmogelijk om rechtstreeks van een framework een ontwikkeling
te starten, maar het moet gezien worden als een startpunt voor het
begrijpen en ontwikkelen van de applicaties.
De frameworks worden gebruikt om een beter begrip te ontwikkelen
van de vereiste componenten en de manier waarop ze
samengebracht kunnen worden. Op basis van de inventaris van de
componenten en de omschrijving van hun relaties zullen de
systeemingenieurs de elementen kiezen die vereist zijn voor de
systeemontwikkeling. De scope van hetgeen geadresseerd kan
worden via de verschillende frameworks varieert enorm en daarom is
het inzicht in de scope van een framework cruciaal voor een correct
gebruik tijdens de ontwerpfase van een project.
Het
Netcentric
Enterprise
Architecture
Framework
(NEAF)
vertegenwoordigt het hoogte framework dat gebruikt wordt om een
globaal en logisch overzicht te verkrijgen van de verschillende
22
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componenten die een netwerkgeoriënteerde architectuur vormen.
Sommige componenten zijn meer bepaald geschikt voor de teams die
verantwoordelijk zijn voor de informatiearchitectuur, de applicaties
en het Delivery Vehicle en worden verder in detail besproken.
Het volgende diagram bevat de verschillende bouwstenen van het
« Netcentric Enterprise Architecture Framework (NEAF)6 » (met
inbegrip van de elementen die niet aangepakt zullen worden tijdens
het CoperFin-project): de bouwstenen van het NEAF kunnen
gegroepeerd worden in drie belangrijke domeinen:

Uitvoeringsarchitectuur:
Sommige delen van dit domein worden aangepakt tijdens CoperFin:
•
•
•
•

De applicaties
De technische architectuur met verschillende lagen (Delivery
Vehicle)
De infrastructuur (Delivery Vehicle)
De gegevens zijn niet opgenomen in dit diagram maar maken
deel uit van de uitvoeringsarchitectuur

Ontwikkelingsarchitectuur:
Zal niet aangepakt worden tijdens CoperFin maar tijdens latere
ontwerpfasen van specifieke projecten.
Architectuur van de Operaties:
Zal niet aangepakt worden tijdens CoperFin maar tijdens latere
ontwerpfasen van specifieke projecten.

Development
Architecture

Execution Architecture

Operations
Architecture

Figuur 6: Netcentic Enterprise Architecture Framework

6

De belangrijkste relatie tussen deze drie architecturen is het feit dat
de uitvoeringsarchitectuur in grote mate de voorwaarden inhoudt
voor de realisatie van de ontwikkelingsarchitectuur en de
architectuur van de operaties. Als er bijvoorbeeld geopteerd wordt
voor een gedistribueerde en heterogene uitvoeringsarchitectuur,
moeten de ontwikkelings- en operatieomgeving dit weerspiegelen.
Om die reden zullen de ontwikkelingsarchitectuur en de architectuur
van de operaties later in de loop van het project uitgewerkt worden
tijdens een fase die volgt op het CoperFin-project.

TM & copyright Accenture 2001, alle rechten voorbehouden
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2.3.2. Toepassingsframework
2.3.2.1. Applicaties in het Framework
De applicaties voor de FOD Financiën maken integraal deel uit van
de NEAF-architectuur. Ze komen meer gedetailleerd aan bod in deze
paragraaf.
Dit diagram toont welke plaats de applicaties
innemen in het NEAF. Deze paragraaf (Applicaties
) is gestructureerd rond het framework voor de
applicaties van de FOD Financiën.
In het kader van CoperFin is dit het enige deel dat
onderzocht zal worden door het team van de Applicatiearchitectuur.
2.3.2.2. Framework van de businessapplicaties voor de FOD
Financiën
Dit framework illustreert het type systeem dat typisch gebruikt wordt
in belastingsagentschappen. Het volgende detaillevel onder dit
niveau, toont de functionaliteit de wordt uitgevoerd door de
systemen in elk van de deelgebieden.
In een typisch project, zouden sommige taken inhouden dat
processen opgestart worden om het type functionaliteit te definiëren
dat nodig is voor een agentschap. Dit wordt gevolgd door een
analyse van deze functionaliteit om te zien welke gebieden samen
horen en daarom kunnen geïntegreerd worden in één toepassing.
Tenslotte
wordt
een
applicatie
requirement
en
een
applicatiearchitectuur gedefinieerd.

Het ‘Applications Framework for the Revenue Agency’ helpt bij de
eerste twee taken, als een “checklist” voor diegenen die de huidige
en de gewenste processen bestuderen. Door een framework voor de
types van systemen te geven en de functionaliteiten erachter,
worden de deliverables “gekickstart”. Zonder statisch te blijven of als
een beperking te fungeren, helpt het framework het denkproces in
het beginstadium van het architectuur design.

Tenslotte bevindt zich achter het ‘Applications Framework’ een aantal
systemen die reeds gebouwd zijn, en de vereiste functionaliteit
leveren. De functionaliteit van deze systemen voedt de functionaliteit
opgeslagen in het framework. Terwijl de systemen veranderen en
evolueren over de tijd, doet het Framework dat ook.

We wijzen erop dat dit framework de applicaties omvat die typisch
gebruikt zullen worden binnen de FOD Financiën maar dat het niet
noodzakelijk is dat de FOD elke applicatie gebruikt. In het specifieke
geval van de FOD Financiën is het mogelijk dat bepaalde
toepassingstypes niet aangewezen zijn.
Anderzijds is het in specifieke gevallen mogelijk dat een FOD
Financiën nood heeft aan een toepassingstype dat toegevoegd moet
worden aan het referentiekader.
Het is belangrijk op te merken dat dit deel betrekking heeft op een
framework voor de FOD Financiën en niet op een architectuur voor
de FOD Financiën. Dit framework kan gebruikt worden als een
element dat de mogelijkheid biedt om de toepassingstypes te
identificeren die de FOD Financiën zal nodig hebben, alvorens voort
te bouwen op basis van courante applicaties , en die nadien te
integreren in de applicatiearchitectuur.
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Het onderstaande diagram7 stelt het framework voor:
Planning Applications
Managing Applications
Managing Contracts
Relationship Management &
Customer Support
Channel
Management

Product & Service
Marketing

Core
Processing

Learning Applications
Work Management
Intelligence, Risk & Knowledge Management

Figuur 7: Framework van de businessapplicaties voor de FOD Financiën

7
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2.3.3. Informatiearchitectuur framework

2.3.3.2. Het informatiearchitectuur framework (niet specifiek
voor de FOD Financiën):
Op dezelfde manier zoals het toepassingsframework voor de FOD
Financiën gebruikt zal worden als uitgangspunt om applicaties en de
applicatiearchitectuur te onderzoeken, zal het informatiearchitectuur
framework dienst doen als uitgangspunt voor het ontwerp van de
informatiearchitectuur.

2.3.3.1. Informatie in het Framework
De informatiearchitectuur van de FOD Financiën maakt deel uit van
de uitvoeringsarchitectuur van het NEAF. Dit zal gedetailleerder
onderzocht worden in deze paragraaf.

De
informatiearchitectuur
bestaat
uit
data
warehouses,
gegevensverwerkingen en gegevensgidsen die de mogelijkheid
bieden om de juiste informatie op het juiste tijdstip en op de juiste
plaats af te leveren aan de juiste persoon – Dit is een geordende
combinatie van elementen om vier dingen te doen:

Data
Architecture

1.
2.
3.

Figuur 8: Informatie in het NEAF

4.

Het diagram toont aan welke plaats de informatiearchitectuur
inneemt in het NEAF. Het gegevensdomein en het domein van de
informatiearchitectuur zullen opgesplitst worden op basis van een
informatiearchitectuur framework.

Ordenen – De informatie-elementen ordenen in registraties
en relaties bepalen tussen de elementen.
Bewaren – De plaatsen definiëren waar de gegevens zullen
worden opgeslagen en plannen opnemen voor de archivering
en de ophaling van oude informatie.
Raadplegen – Definieert hoe de toegangslaag van de
architectuur er zal uitzien.
Verplaatsen – Verzamelt de informatie op de meest
aangewezen plaats om de gebruikersgemeenschap tot dienst
te zijn.

Het onderstaande diagram8 geeft deze vier functies weer en in de
volgende paragraaf worden de vier punten opgesplitst volgens het
informatiearchitectuur framework, met inbegrip van de scope voor
CoperFin.

In het kader van CoperFin zullen enkel bepaalde delen van het
informatiearchitectuur framework onderzocht worden.

8
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Het onderstaande diagram9 illustreert het informatiearchitectuur
framework en de specifieke elementen van de informatiearchitectuur
waarmee rekening moet worden gehouden tijdens de verschillende
fasen van het project. Deze elementen komen ook aan bod in de
volgende paragraaf:

EXECUTION

D
E
V
E
L
O
P
M
E
N
T

STORE

O
P
E
R
A
T
I
O
N
S

DATA
Architecture

MOVE

Data Architecture Framework
( Execution Environment )
Data
Business
Architecture

ORGANISE

ACCESS

Subject area
data model
DBMS
platform

Design

OWNERSHIP

ADMINISTRATION

CONTROL

Appl/data
distribution
approach

Repl/sync
strategy
Data movement
strategy

Data model/
content model

Distribution
Design

Transformation
rules

Logical database

Location
transparency

Data conversion
approaches

Physical database

DATA MANAGEMENT

Distribution Inter-Data

‘Ility
strategies

Stress test

Segmentation/
partitioning

Pgrm-ToData Access
Subject area data/
process matrix

Data access
approaches
Domain
definitions
Performance
management
Db access,
indexes
Stored
procedures

Performance test

Build

Ordenen: Distributielaag van de Information Applications;
Bewaren: Gegevenslaag van het Toepassingsgegevens framework;
Raadplegen: Programma naar de toegangslaag van het
Toepassingsgegevens framework;
Verplaatsen: Beweging tussen lagen van de Toepassingsgegevens.

Tuning

Deploy

Figuur 9: De vier gegevensfuncties

Production
layout

Traffic
analysis

Figuur 10: Data Architecture Framework
9
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We kunnen stellen dat CoperFin deel uitmaakt van de
businessarchitectuur van het informatiearchitectuur framework. Het
Informatiearchitectuur Team zal geen rekening houden met de
elementen van het framework die betrekking hebben op het design,
op de uitbouw en op de implementatie – deze elementen worden
bestudeerd tijdens de latere fasen van een project.
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worden door een discussie op logisch niveau te ondersteunen
die gebruikt kan worden om de basisdiensten uit te werken
en de producten die vereist zijn gezien het specifieke
karakter van de situatie.

2.3.4. Delivery Vehicle Architecture Framework
2.3.4.1. Het Delivery Vehicle Architecture in het Framework
De DVA maakt integraal deel uit van de Uitvoeringsarchitectuur van
het NEAF. De DVA bestaat uit twee lagen: de technische architectuur
met verschillende lagen (MTA - Multi Tiers Technical Architecture) en
de infrastructuur.
Het diagram hiernaast toont aan welke plaats de
DVA inneemt in het NEAF; de bovenste laag
vertegenwoordigt de MTA-laag, de onderste laag
vertegenwoordigt de infrastructuur.
Algemeen is het gebruik van het DVA-concept
nuttig voor de FOD Financiën omdat:

•

Als de DVA’s geïmplementeerd zijn, beperken ze de tijd die
vereist is voor de implementatie van de businessoplossing
door een basisarchitectuur te leveren.

•

Als de DVA’s geïmplementeerd zijn, spelen ze de rol van
technologische hefboom door de mogelijkheid te bieden om:
o

De kosten te drukken die verband houden met de
operaties en het onderhoud door het aantal
verschillende technologieën en het aantal vereiste
knowhowdomeinen voor de ondersteuning van deze
verschillende technologieën te beperken.

o

De technologische kosten voor de uitvoering en de
ontwikkeling te drukken.

•

Dit concept biedt de mogelijkheid om zich te concentreren op
de behoeften van het vakgebied door de technische
problemen buiten beschouwing te laten.

•

Het biedt de mogelijkheid om een verband te leggen tussen
de deliverables van de planning van de architectuur en de
levering.

Zoals hiervoor al aangegeven werd, bestaat de DVA uit twee lagen:
de technische architectuur met meerdere lagen en de infrastructuur
(MTA).

•

Het creëert een globale visie van de businesscapaciteiten van
de onderneming die mogelijk zijn dankzij de technologie.

•

Het biedt de framework architectuur die vandaag vereist is
om tegemoet te komen aan de behoeften van het beroep.

•

Tijdens het ontwerp van een architectuur van hoog niveau
biedt het de FOD Financiën de mogelijkheid om de
architectuurdiensten te identificeren die afgeleverd moeten

De MTA-laag bestaat uit een aantal diensten die opgesplitst kunnen
worden in 7 hoofdcategorieën zoals getoond wordt op het
onderstaande schema. Deze diensten zullen een coherente,
geïntegreerde, flexibele en beveiligde besturingscontext vormen voor
alle businessapplicaties .

2.3.4.2. Delivery Vehicle Framework
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Common Services

De elementen van de infrastructuurlaag kunnen gegroepeerd worden
in vijf grote categorieën, zoals het onderstaande schema toont.
Data

Presentation

Access
Channel

Applications

Enterprise

Communication
Fabric

Computing
Hardware

Operating
System
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Application
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Figuur 12: De infrastructuurlaag

Figuur 11: De MTA-laag
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3. ICT To-Be Architectuur
3.1. Inleiding
Dit deel heeft tot doel de toekomstige ICT-architectuur van de FOD
Financiën te beschrijven vanuit het standpunt van de informatie, de
applicaties en het Delivery Vehicle.
Het deel begint met de fundamenten, een bepaald aantal elementen
waarop de toekomstige architecturen ontwikkeld zullen worden,
evenals een aantal algemene of specifieke vereisten die nageleefd
moeten worden.
Na de fundamenten wordt elke « laag » van de toekomstige
architectuur (applicaties , data, Delivery Vehicle) beschreven. Deze
beschrijving vertegenwoordigt het « horizontaal beeld » van de ToBe architectuur. Het horizontaal beeld is het beeld van elke laag
uitsluitend vanuit het standpunt van deze laag (applicaties ,
informatie of Delivery Vehicle). De beschrijving omvat uitleg over het
schema van deze laag en van de belangrijke elementen voor de FOD
Financiën en de verbanden tussen de verschillende elementen.

De beschrijvingen van de 3 lagen van de To-Be architectuur zullen
verder gedetailleerd worden dan de Frameworks die al beschreven
werden.
Er zullen ook enkele elementen van de Toolbox ICT beschreven
worden voor elke architectuurlaag, om meer uitleg te verstrekken
omtrent de behoeften van de To-Be architecturen en om de To-Be
architecturen te koppelen aan de behoeften op het niveau van de
taken.
Na de beschrijving van elke architectuurlaag gaat de aandacht in de
volgende delen uit naar de beschrijvingen van enkele architecturen
die gebaseerd zijn op de 7 thema’s die ook behandeld worden in de
Realisatieplannen. Deze architecturen vertegenwoordigen verticale
beelden van de toekomstige architectuur en bevatten elementen van
de 3 horizontale lagen. Elke architectuur vertegenwoordigt een
belangrijk thema in termen van ICT voor de FOD Financiën (cf.
Realisatieplan).

De verbanden tussen de verschillende architectuurelementen en de
BPR-processen (de documenten T3/T4/T5) zullen ook bestudeerd
worden. Bij de studie van elke “laag” worden de verbanden tussen de
blokken van deze laag en de BPR-processen beschreven, met uitleg
over de redenen waarom deze verbanden zin hebben vanuit
functioneel standpunt.
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3.2. ICT-fundamenten
3.2.1. Inleiding
De hiervoor vermelde fundamenten vormen de fundering van de
toekomstige ICT-architectuur. Deze fundamenten zijn afgeleid van de
Leidende ICT-principes, van de initiatieven van het FEDICT, van
initiatieven van andere FOD’s, van Europese initiatieven en van
lopende projecten van de FOD Financiën.

Integratie in de FEDICT-projecten
In het kader van de uitwerking van de toekomstige ICT-architectuur
zal optimaal gebruik worden gemaakt van de technologische
fundamenten van FEDICT. In de mate dat dit mogelijk en relevant is
zullen de fundamenten en de diensten die uitgewerkt zijn door
FEDICT nageleefd en geïntegreerd worden. In alle andere gevallen
zal de toekomstige architectuur een minimale interoperabiliteit
toelaten (5.1.2 Externe projecten ).

Deze fundamenten zullen als volgt gegroepeerd worden:
•

•

•

Algemene vereisten: Hieronder worden de algemene
vereisten opgenomen die nageleefd moeten worden in het
kader van de globale ICT-oplossing en die niet gekoppeld
kunnen worden aan een specifiek project
De lopende externe projecten: hieronder worden de externe
projecten buiten de FOD Financiën gegroepeerd die
specifieke verplichtingen genereren die geïntegreerd moeten
worden in de ICT-oplossing of die een gedeeltelijke oplossing
aanreiken voor een specifieke behoefte die elders in de
oplossing geïntegreerd moet worden
De lopende interne projecten: hieronder worden de interne
projecten van de FOD Financiën gegroepeerd, voornamelijk
die van het vijfjarenplan en die welke een gedeeltelijke
oplossing aanreiken voor een specifieke behoefte die elders
in de oplossing geïntegreerd moet worden

3.2.2. Algemene vereisten

Werkstations en randapparatuur
Er wordt uitgegaan van het feit dat de gebruikers van de FOD
Financiën zullen beschikken over aangepaste en gestandaardiseerde
werkstations en randapparatuur zodat ze toegang hebben tot de
businessapplicaties van de FOD Financiën.

Scanning
Een aantal taken binnen de verschillende processen vereist de
capaciteit om documenten te digitaliseren en de tekstdocumenten
eventueel te onderwerpen aan optische tekenherkenning (OCR) om
digitale informatie te bekomen die gebruikt kan worden in de ICTomgeving.

Veiligheidsdiensten
De beschikbaarheid van de vereiste veiligheidsdiensten is een
voorvereiste voor alle Coperfin-initiatieven.
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Er zal dan ook bij de uitwerking van de toekomstige architectuur
uitgegaan
worden
van
het
feit
dat
de
verschillende
veiligheidsdiensten beschikbaar zijn binnen de FOD Financiën en dat
ze zo geïmplementeerd worden dat ze tegemoetkomen aan de
businessbehoeften
in
termen
van
prestatievermogen
en
beschikbaarheid. Deze diensten hebben tot doel de vertrouwelijkheid,
de integriteit en de beschikbaarheid van de informatie, de diensten
en de systemen te beschermen.
Deze diensten moeten geïmplementeerd worden in de context van
een coherente implementatie van een informatieveiligheidsbeleid dat
gebaseerd is op de vereiste beleidslijnen, standaarden en
procedures.

•

File services

•

Print services

Er zal uitgegaan worden van het feit dat deze diensten
geïmplementeerd worden om tegemoet te komen aan de
businessbehoeften
in
termen
van
prestatievermogen
en
beschikbaarheid.

3.2.3. Lopende projecten
Voor een gedetailleerdere voorstelling van de verschillende projecten
die hier aan bod komen, verwijzen we naar Hoofdstuk 5.1 Appendix
A – Lopende projecten

Algemene diensten
Er wordt bij de uitwerking van de toekomstige architectuur uitgegaan
van het feit dat een aantal algemene diensten beschikbaar zal zijn
voor alle gebruikers van de FOD Financiën. Binnen die diensten
kunnen er onderscheiden worden die beschouwd moeten worden als
voorvereisten voor alle Coperfin-initiatieven:
•

Directory Services

•

E-maildienst

•

Domeinnaamdienst (DNS)

Andere diensten die onmisbaar zijn op termijn kunnen geleidelijk
geïmplementeerd worden zonder de opstarting van de Coperfininitiatieven te belemmeren:
•

Dienst voor het automatisch beheer van IP-adressen (DHCP)

•

Domain services

3.2.4. ICT Fundamenten in het kader van de
realisatieplanning voor de Coperfin thema’s
ICT zal een “kritische succesfactor” zijn bij de implementatie van
Coperfin. De belangrijkste ICT-bouwstenen vinden we terug in de
detaillering van de 7 realisatie thema’s.
Een aantal ICT projecten (fundamenten) dienen echter gerealiseerd
te worden als noodzakelijke onderbouw voor het succesvol
implementeren van de 7 thema’s. Het betreft ondermeer een aantal
projecten uit het huidig ICT 5-jarenplan (hoofdzakelijk infrastructuur
gerelateerd) aangevuld met een aantal nieuwe “noodzakelijke”
initiatieven.

Opmerking
Er wordt vanuit gegaan dat de middelen (mensen en financiële
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middelen) ter beschikking gesteld worden van ICT (oa. binnen
begroting 2003) opdat de realisatie van deze ICT fundamenten
doorgang kan vinden en aldus geen “blokkerende” factor mag
vormen voor de realisatie van de business thema’s. Zoals verder
vermeld, kunnen de meeste van deze initiatieven gespreid worden
over de tijd.

In samenspraak met het ICT Netwerk werden de fundamenten
weerhouden die verder worden besproken.

Implementatie van de nieuwe ICT Stafdienst
De implementatie van de nieuwe ICT Stafdienst omvat het
inventariseren van bestaande ICT processen, het uittekenen van een
aangepast processchema (met o.m. management processen,
processen rond systeemontwikkeling, dienstverlenende processen, en
ondersteunende processen), het definiëren en aanpassen van de
organisatie die aangepast is aan de toekomstige processen.
Op basis van deze organisatie zal ook invulling moeten worden
gegeven aan de noodzakelijke kaders (resources).
Om tot goede samenwerking tussen de stafdienst ICT en de
verschillende pijlers van de FOD Financiën, moet er worden bepaald
hoe de afstemming tussen de verschillende betrokken partijen zal
gebeuren. Dit gebeurt door het bepalen en implementeren van
“governance”.
Dit fundament is noodzakelijk om Coperfin succesvol te kunnen
begeleiden en te realiseren. Dit fundament is dan ook een blokkerend
element, maar de implementatie van de nieuwe ICT Stafdienst kan
wel in parallel worden uitgevoerd met de Coperfin projecten.

Gebruik van raamovereenkomsten voor overheidsopdrachten
Wegens de grote hoeveelheid (ICT) initiatieven in functie van de
realisatie van de Coperfin thema’s, zal het succesvol beheren van
projecten (programmamanagement) een kritisch element vormen.
Het is dan ook gewenst om het beheer van projecten te
optimaliseren door zoveel mogelijk gebruik te maken van
raamcontracten bij overheidsopdrachten. Dit zal vermijden dat
Coperfin ‘versplintert’ in kleine initiatieven zonder veel coherentie.
Zo vermijden we tevens dat onafwendbare cumulatieve vertragingen
optreden bij het opstarten van de vele Coperfin projecten.

Het uitrollen
eindgebruikers

van

een

passende

omgeving

voor

de

Het uitrollen van een passende omgeving voor de eindgebruikers
omvat het definiëren van standaarden en het implementeren van ICT
services die nuttig en noodzakelijk zijn voor de eindgebruikers.
De omgeving die gebruikt wordt door de eindgebruikers omvat de
definitie van de standaard desktop of laptop. Daarnaast moeten de
noodzakelijke netwerk services (domain, print & file en mail services)
worden geïmplementeerd. Mogelijkheden voor elektronische software
distributie naar de eindgebruikers moeten worden uitgewerkt. Een
helpdesk die de eindgebruikers ondersteunt bij problemen en vragen
moet worden geïnstalleerd. Tot slot moet er een capaciteitsplanning
worden uitgewerkt voor de netwerkinfrastructuur.
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Beveiliging van informatie

Inrichten van ICT-processen

Met dit fundament wordt de beveiliging georganiseerd voor een
aantal toegangsmogelijkheden tot de informatie.

Dit fundament omvat verschillende ondersteunende methodes en
technologieën om tot een efficiënte en effectieve manier projecten te
verwezenlijken.

De FOD Financiën vraagt aan FEDICT om een structurele oplossing te
implementeren voor de externe toegang (vb. via het federaal
portaal) tot informatie van de FOD Financiën.
Een ander aspect bestaat uit het creëren en implementeren van
profielen voor de ambtenaren om de FOD Financiën toe te laten de
beveiliging van informatie (vb. toegangsrechten tot bepaalde
informatie).
Tot slot is er de externe authenticatie (vb. in het kader van het
gebruik van mandaten bij de toegang tot bepaalde informatie). Ook
hier vraagt de FOD Financiën een oplossing in een federale context
aan FEDICT.

Het is nodig dat er ontwikkelingsmethodologieën worden ingevoerd in
samenwerking met FEDICT. De implementatie van kennissystemen
voor het beheren van bijvoorbeeld documentatie en het invoeren van
werkmethodes die gebruikt moeten worden zijn omvat binnen dit
fundament. Tot slot wordt implementatie van projectmanagement
tools als een elementair hulpmiddelen aangegeven.
Het inrichten van ICT-processen vormt geen blokkerende factor voor
Coperfin en kan parallel verlopen met de Coperfin projecten.

Dit fundament is blokkerend voor Coperfin, wat impliceert dat het
absoluut noodzakelijk is voor de realisatie van Coperfin thema’s
(vooral in functie van thema 1).

Automatiseren van ICT-productietaken
Het fundament “Automatiseren van ICT-productietaken” bestaat uit
het implementeren van de technologie om hoge beschikbaarheid,
voldoende performantie, e.d. te waarborgen aan gebruikers die
internen en externe zijn aan de FOD Financiën.
Dit omvat de installatie van tools voor security, performantie, etc.
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3.3. To-Be
beeld)

informatiearchitectuur

Dit
deel
van
het
ICT-boek
beschrijft
informatiearchitectuur binnen de FOD Financiën.

(Horizontaal

de

elementaire

of meer informatiesubcategorieën die de mogelijke toekomstige
groepering van de informatiesubcategorieën aanwijst.
De volgende tabel toont dat deze 2 Deliverables deel uitmaken van
de Business Architecture fase van een project en dat ze aangeduid
zijn als integraal onderdeel van de huidige scope van Coperfin:

De omschrijving begint met de belangrijke algemene principes van
de informatiearchitectuur van de FOD Financiën.

In de volgende twee delen worden de deliverables van deze fase van
het Coperfin-project voorgesteld. In deze voorstelling wordt
verwezen naar de methodologie van het ICT-team (zie deel 2 van dit
boek). In deze delen worden de deliverables voorgesteld die
aangeduid zijn in de eerste fasen van dit project:
•

Matrix Informatie / BPR-processen:
Relaties tussen de geautomatiseerde processen en de
sleutelinformatie die ze gebruiken of die ze produceren (niveau
informatiesubcategorieën)

•

Business Architecture Stage

Vervolgens wordt de informatiearchitectuur onderzocht op hoog
niveau – met name op het niveau van de informatiecategorieën, met
vervolgens een bespreking van de verbanden tussen de categorieën
en de BPR-processen. De lijst van deze categorieën werd opgesteld
om het populeren van de To-Be ICT-database te vergemakkelijken
(database die gebruikt wordt voor de To-Be ICT-behoeften), om de
behoeften uit te drukken in termen van informatie op het niveau van
de taken.

Data

Subject
Area Data
Model

DBM S
Platform

Distribution Inter-Data Prgm-To-Data
Access

Application /
Data
Distribution
Approach

Replication /
Synch.
Strategy

Subject
Area
Data /
Process Mix

Data
M ovement
Strategy

Figuur 13: Informatiearchitectuur framework

Subject Area Data Model:
Definitie van de entiteiten of de sleutelonderwerpen en hun
onderlinge relaties. Een subject area is een groepering van één
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Er wordt ook op gewezen dat de twee andere deliverables van de
bovenstaande tabel beschouwd zijn in deze fase van het Coperfinproject:
•
Application / Data Distribution Approach: al dan niet
centralisering van de gegevens, replicatie, segmentering volgens
plaats
•
Replication
/
Synchronisation
synchronisatiestrategie

Strategy:

replicatie-/

Voor deze deliverables zijn de strategieën nog niet geformuleerd
maar bestaat de basisinformatie al (zie deel 3.3.5 – « Andere ICTbehoeften » - interfaces, mobiliteit enz.).
Na de voorstelling van de deliverables worden in dit hoofdstuk de
specifieke behoeften (wat verschilt van de categorieën, de
subcategorieën en hun onderlinge relaties) beschreven die
geïdentificeerd zijn in de To-Be ICT-behoeften voor informatie en
worden de conclusies vermeld die daaruit kunnen worden getrokken.
In deel 3.4 (de applicatiearchitectuur) wordt ingegaan op de relatie
tussen de applicaties en de informatie die gebruikt wordt door elke
applicatie – de informatiesubcategorieën die gebruikt zullen worden
in elk toepassingstype.
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3.3.1. Algemene principes voor de data architectuur
Een geïntegreerd data model
De FOD Financiën evolueert naar een geïntegreerde data
architectuur, welke de ruggengraat zal vormen voor alle applicaties
en analytische instrumenten.
Het is een model dat alle informatie binnen de FOD Financiën en alle
linken tussen deze verschillende informatiegroepen of « subject
areas » bevat.

heeft tot het informatie netwerk, hetzij via een vaste, hetzij via een
mobiele verbinding.
De zichten op het Enig Dossier kunnen via verschillende methodes
mogelijk gemaakt worden, zoals het onmiddellijk toegang hebben tot
gegevens, het overbrengen van gegevens van de ene naar de andere
omgeving, het linken van applicaties, enzovoort. Deze mogelijkheden
worden beschouwd tijdens de gedetailleerde uitwerking van de data
architectuur, wanneer de verschillende data elementen worden
bekeken, « distribution, inter-data en program-to-data access »

Beschikbaarheid/ toelating van informatie
Principe van het Enig Dossier
Het principe van het Enig Dossier (zie sectie 3.7) staat centraal in het
geïntegreerd data model, dit wil zeggen dat de informatie
gecentraliseerd wordt rond de burger. Hierdoor beschikken de
werknemers over alle informatie over de burger, en kunnen ze deze
consulteren mits een gepaste rol en toelating tot het model.
Het Enig Dossier vormt het zicht op alle gegevens (gebaseerd op een
geïntegreerd data model) dat de werknemers van de FOD Financiën
kunnen zien.

Bijkomende informatie voor het Enig Dossier
Alle informatie wordt automatisch toegevoegd aan het Enig Dossier.
Gebaseerd op het geïntegreerd datamodel zal de informatie centraal
bewaard worden. Consultatie van het Enig Dossier is mogelijk vanuit
verschillende locaties (binnendiensten, buitendiensten, mobiele
diensten,…), doordat elke werknemer van de FOD Financiën toegang

Informatie binnen de FOD Financiën wordt toegankelijk gemaakt voor
interne en externe gebruikers, naargelang de taak die de gebruiker
uitoefent.
De toegankelijkheid wordt geformaliseerd door rechten toe te kennen
aan de gebruikers van het geïntegreerd data model (vb : manager,
toeleveranciers of gebruiker van de informatie)
Hierdoor heeft iedereen binnen de FOD Financiën toegang tot alle
informatie die zij nodig hebben en waarvoor ze bevoegd zijn.
Toelatingen, toegangsrechten en eigenaarschap voor bijzondere
elementen van de gegevens worden bepaald in de gedetailleerde
uitwerking van het project. Deze elementen worden als
sleutelelementen beschouwd van de toegang tot informatie en het
principe van het Enig Dossier.
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Standaardisatie van informatie

Externe informatiebronnen

Teneinde een optimale kwaliteit van de informatie te bekomen
worden integriteitstandaarden opgesteld die van applicatie zijn op de
verschillende applicaties. Hiervoor wordt een enkele « data
dictionnary » opgesteld voor de FOD Financiën waarin alle
standaarden beschreven staan. De verantwoordelijkheid voor het up
to date houden op Federaal niveau, niveau van het Ministerie, de
Administraties en de entiteiten van de « data dictionnary ligt bij de
ICT verantwoordelijke(n).

FEDICT, KBO, RR, KSZ en andere gegevensbanken zijn allemaal
belangrijke gegevensbronnen voor de FOD Financiën. Linken met
deze externe informatiebronnen worden dan ook voorzien.

Het concept van een authentieke bron
De idee van een authentieke bron sluit aan bij het principe van
éénmalig inzameling van informatie uit één enkele bron.
De dienst of entiteit die de informatie levert, wordt beschouwd als
zijnde de authentieke bron en is de eigenaar van de informatie, met
als belangrijkste verantwoordelijkheid het verzekeren dat de
ingevoerde informatie correct is, up-to-date is en juist gebruikt
wordt. De respectievelijke dienst of entiteit moet ook geraadpleegd
worden indien de informatie wijzigt.

Historische informatie
De historiek van informatie wordt waar nodig opgeslagen voor
eventuele verdere verwerking. De verdere uitwerking van dit concept
zal gebeuren in de design en de ontwerpfase.
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3.3.4; 1 : De klant), zoals informatie over de goederen, de
persoonlijke informatie over de klant enz.

3.3.2. De informatiecategorieën en de verbanden met de
BPR-processen

Betrokken categorieën:
•
•
•
•

3.3.2.1. Inleiding tot de informatiecategorieën
Om het taak per taak populeren van de To-Be ICT template te
vergemakkelijken werden er multiplechoice-lijsten ter beschikking
gesteld van de leden van de BPR-groepen. Deze lijsten bestonden uit
informatiecategorieën en –subcategorieën. De leden van de BPRgroepen moesten de informatie-elementen aanduiden die belangrijk
waren voor deze taak. Om dit te doen vulden ze « informatiebladen »
in
door
telkens
een
informatiecategorie
en
een
informatiesubcategorie aan te duiden (meerdere informatiebladen
mogelijk per taak).
Een informatiesubcategorie is een groepering van gelijkaardige
elementen en een informatiecategorie is een groepering van
subcategorieën om de keuzes nog te vergemakkelijken.
Om de informatiearchitectuur in te voeren kunnen de belangrijke
informatiecategorieën voor de FOD Financiën (informatie die gebruikt
of geproduceerd wordt door de FOD Financiën) gegroepeerd worden
in 3 groepen. Deze groepen geven uitleg over de organisatie van de
informatie binnen de FOD Financiën op het hoogste niveau en op het
niveau van de categorieën.

De 3 groepen zijn de volgende:
1.

Informatie van het Enig Dossier:
Dit kan beschouwd worden als een groepering van alle
informatie (fiscale en niet-fiscale) omtrent de klant (cf. deel

•
•
•
•
•
2.

Enig fiscaal dossier
Persoonlijke informatie over de klant
Financiële stromen buiten belasting
Informatie met betrekking tot de roerende en
onroerende goederen
Informatie met betrekking tot de goederen en het
transport
Relaties of verbanden
Documenten (ontvangen)
Correspondentie opgestuurd naar de klanten
Interacties

Informatie die het Enig dossier kan verrijken:
Deze informatie betreft gegevens die niet rechtstreeks verband
houden met de klant maar die het Enig dossier kunnen verrijken
en die ook kunnen bestaan zonder gebonden te zijn aan de
klant. Deze informatie betreft vooral gegevens met betrekking
tot Fraude, Risicoanalyse en CRM die niet altijd betrekking
hebben op de klant.
Betrokken categorieën:
•
•
•
•
•

Fraude
Risicobeheer
CRM
Boekhouding
Gegevens met betrekking tot het personeel van de
afdeling
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3.

Informatie die geen verband houdt met het Enig dossier:
Dit deel bevat referenties en « Supply Chain » gegevens die
verband houden met de producten waarover de FOD Financiën
beschikt en die de FOD financiën produceert (voor de leveringsen distributieprocessen) en die geen verband houden met de
klant of met andere informatie.
Betrokken categorieën:
•
•

Supply Chain
Referenties

3.3.2.2. De informatiecategorieën en de BPR-processen
In dit deel worden de informatiecategorieën en de relaties met de
BPR-processen voorgesteld die het gebruik of de productie van de
informatie vereisen. Dit deel begint met het schema van de BPRprocessen ter inleiding van de processen. Vervolgens wordt er uitleg
gegeven over elke categorie aan de hand van een grafiek die de
precieze relaties aantoont tussen de categorieën en de processen.
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risques fin. ou
droit de remb. .

8. Dépenses

6. Acti on s ur le
bilan fisc al

14. C ons erver et
mettr e
à jour l a documentati on

15. Li vrer de
l’information
patrimoni ale

11. Acquérir et
aliéner
des biens

12. Evaluer des
biens

10. R éclamer
des droits

16. Trait ement
des dés accords

Processus de support
Gestion de
la caisse
dépôt et
consignati on

Gestion de
la Trésorerie

4. A utorisati ons

44. I nf ormation

13. R édiger et
passer un act e
aut hentique

3. Collect er et
gérer données
préavis d’arriv. et
déclarations

42. C omment aire

43. Méthodes de
travail

Processus pour trait ement spécifique

Processus dirigeants

18. D éter miner
l’approc he de
contrôl e

17. G estion des
risques

Etudes et
enquêtes

Processus fonctionnels Doc. Patri moniale

9. Clôt ure et
vérification

1. Collect er et
gérer données
personnelles

Audit i nter ne

20. Vérificati on
de l a situation
fiscale

19. Sélec tion
contrôl e

38. E xpertise
opér ationnelle

39. Li vraison et
distribution

40. I nt égration
cycle
économique
des entreprises

35. Strat. et dével.
des modèl es
de prestation
de s ervic es

36. G estion des
modèles de
contrôl e

37. G estion des
modèles de
recouvrement

21. C ontrôl e
administratif
et comptable

45. A vis ext erne
et
collaboration

22. C ontrôl e
mobile

46. G estion des
impulsi ons

23. G estion des
inputs de
Fraude

47. Sui vi

26. G estion des
inputs de
Recouvrement

32. C ompréhension des clients

24. Trait ement
des affaires
de Fraude

27. D éter miner
l’approc he de
recouvrement

33. D éter miner
l’approc he
de prestation
de s ervic es

28. Proposition
d’action de
recouvrement

25. Trait ement
des dossiers
de Fraude

29. C auti ons

30. Mes ures
conser vatoires

31. R ecouvrement

34. I nt eraction
générale

Figuur 14: Schema van de BPR-processen
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Er wordt bij de bespreking van de datacategorieën geen volledigheid
nagestreefd. Het is hoofdzakelijk de bedoeling de categorieën te
verduidelijken. Dit zal soms gebeuren aan de hand van voorbeelden.
De database die als input gebruikt is, bevat alle gegevens en
nuances.

Enig Fiscaal Dossier
Deze datacategorie, is niet identiek aan wat we verstaan onder Enig
Dossier als thema. Deze categorie bevat alle fiscale en niet financiële
transacties, welke opgenomen worden in het Enig Dossier.
Zo zal deze categorie van informatie onder andere alle financiële
verrichtingen (betalingen en terugbetalingen) tussen de burger en de
FOD Financiën bevatten.
In het kader van specifieke verwerkingen zal het enig fiscaal dossier
als input gebruikt worden, om een duidelijk geïntegreerd beeld te
krijgen van een burger.
Er zal ook een opvolging gebeuren van de gegevens verzameld in het
enig fiscaal dossier om te verzekeren dat de reglementeringen,
commentaren en werkmethodes beantwoorden aan de doelstellingen
die zijn vooropgesteld.

Financiële flows buiten belastingen
Gegevens die verband houden met betalingen van diensten die de
FOD Financiën presteert als wel de rechtvaardiging van kosten voor
advocaten, gerechtsdeurwaarders, experten, etc zullen gegroepeerd
worden onder deze categorie. Het gaat hier dus over niet fiscale
financiële flows zowel in als uit de FOD Financiën.

Persoonlijk informatie over de klant
In deze categorie worden persoonlijke gegevens over de burgers
verzameld. Het proces ‘Verzamelen en beheren persoonlijke
gegevens’ is verantwoordelijk voor deze gegevens. Andere processen
zullen deze gegevens gebruiken en eventueel aanvullen. Zo zal het
proces ‘Interactie’ bijvoorbeeld gebruik maken van deze gegevens
om op een klantvriendelijke en professionele wijze met de burger te
interageren.
Elke gekende belastingplichtige wordt geïdentificeerd door middel
van een uniek identificatienummer, eigen aan de FOD Financiën, op
basis van het rijksregisternummer of de nummering van de KBO.
De bevoegdheid om toegang te hebben tot deze gegevens is
afhankelijk van wie verantwoordelijk is voor deze burger. Zo kan een
accountmanager enkel toegang krijgen tot een portefeuille van
burgers , waarvoor deze verantwoordelijk is.

Relaties of linken
Deze categorie verzamelt de linken tussen verschillende personen,
personen en bedrijven alsook tussen personen en goederen. Het is
dan ook van groot belang om de linken tussen de belastingplichtigen
te kennen (getrouwd, kinderen van, ..) teneinde een correcte
aanslag te kunnen vestigen. Ook kan het in het kader van fiscaal
nazicht of fraude belangrijk zijn de gegevens van de onderneming te
kunnen linken aan de gegevens van de zaakvoerders.
Reëel recht op een goed beschrijft een band die bestaat tussen een
goed en een persoon. Bijvoorbeeld het recht op een volledig goed of
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een deel van een goed,
Patrimonium Informatie.

wat

belangrijke

informatie

is

voor

deze categorie gegevens. Deze documenten zullen gescand en onder
digitale vorm opgeslagen worden.

Informatie over roerende en onroerende goederen

Risicobeheer

Verzameling van alle gegevens ivm onroerende goederen, zoals
kadastrale identificatie, kadastrale beschrijving en hypotheek, alsook
het kadastraal plan. Daarnaast worden ook alle gegevens ivm
roerende goederen verzameld.

Deze categorie bevat gegevens welke specifiek gerelateerd zijn tot
risicobeheer, zoals typologieën, modellen, profielen, … Deze
informatie wordt als input of output gehanteerd bij de processen van
risicobeheer. Zo kan bijvoorbeeld het resultaat van een controle een
input zijn en een risicoprofiel kan een output zijn.

Goederen en transport informatie
In deze categorie worden gegevens betreffende de goederen
verzameld waarop, in het geval van het proces ‘Vergunningen’, het
afleveren van een vergunning gedeeltelijk gebaseerd wordt. In het
geval van het proces ‘Verzamelen en beheren van pre-arrival
gegevens en aangiften’ worden deze gegevens verzameld, beheerd
en opgevolgd met het oog op het typeren van de aangifte en het
innen van de belasting. Deze datacategorie is dus voornamelijk van
belang voor Douane en Accijnzen

Documenten (ontvangen)
Deze categorie bevat alle documenten die binnenkomen in de FOD
Financiën. Het gaat hier werkelijk over het document en niet over de
inhoud van het document. Het gaat zowel over documenten die
binnen komen in het kader van patrimonium documentatie, zoals
authentieke akten, onderhandse akten, borgakten, als aangiften van
inkomsten, BTW,.. als over import en export certificaten in het kader
van Douane en accijnzen. Ook alle correspondentie, bijvoorbeeld in
het kader van administratieve en gerechtelijke geschillen, die
binnenkomt en gelinkt worden aan de belastingplichtige valt onder

Veel processen worden geassocieerd met deze data omdat
risicobeheer afhangt van informatie uit deze processen. Deze
informatie wordt namelijk gebruikt om diepgaande en nauwkeurige
analyse te kunnen maken waaruit risico’s kunnen gedetecteerd
worden. Omgekeerd zullen deze gegevens/risico’s gecommuniceerd
en gebruikt worden door de betrokken processen.

Fraude
Alle gegevens in verband met het proces ‘Fraude’, welke niet
noodzakelijk gelinkt zijn aan de burgers, worden in deze categorie
vervat. Het gaat hier ondermeer over alle signalen vanuit
verschillende interne en externe bronnen (gerecht, klacht,
risicobeheer,…) die kunnen wijzen op fraude. Deze signalen kunnen
aanleiding geven tot een zaak- of dossierbehandeling. Dus ook alle
informatie gerelateerd met de zaak of het dossier zullen hier
ondergebracht worden. Zo kan de informatie die gegenereerd wordt
ook gebruikt worden ten behoeve van andere interne en externe
diensten betrokken in het geheel van de fraudebestrijding.
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Referenties
Deze categorie bevat alle referenties (wettelijke, reglementering, …)
waar bijna alle processen gebruik van maken. Zo zullen bijvoorbeeld
de ondersteunde processen gebruik maken van deze gegevens om
een goede ondersteuning te kunnen aanbieden aan andere
processen, rekening houdend met de nieuwe reglementeringen,
wetgevingen en documentatie (pers artikelen, gespecialiseerde
literatuur, seminaries, …). Het zijn in hoofdzaak de processen
‘Reglementering’, ‘Commentaar’ en ‘Werkmethodes’ die de gegevens
zullen voortbrengen die door de andere processen zullen gebruikt
worden . Ook zullen bijvoorbeeld de signalen die aangebracht worden
door interne en externe bronnen in het kader van de processen
‘Inputbeheer Fraude’ en ‘Inputbeheer Invordering’ deel uitmaken van
deze categorie gegevens.

Interacties
Deze categorie bevat alle data in verband met de interacties die
plaatsvinden tussen de burger en de FOD Financiën. Zo wordt voor
informatieaanvragen bijgehouden wie deze aanvraagt, waarom,
wanneer,… Door deze gegevens consequent te verzamelen wordt het
inzicht rond de burger uitgebreid.

Gegevens met het personeel van het departement
In deze categorie worden de gegevens in verband met het personeel
verzameld. Zo wordt het personeel in kaart gebracht over de
verschillende departementen, zodat er duidelijk zicht is op welke
mensen met welke competenties zich waar binnen de organisatie
bevinden. Zo kan er bijgehouden worden wie er verantwoordelijk is

voor bepaalde dossier (bijvoorbeeld accountmanager X
verantwoordelijk voor dossier Y, Z, …), is er een duidelijk beeld
wie men in bepaalde gevallen kan contacteren en kan er
vastgelegd worden wie welke informatie mag raadplegen,
updates mag maken,… De informatie van deze categorie
gebaseerd worden op gegevens verzameld in de HR systemen.

is
van
ook
wie
zal

Correspondentie opgestuurd naar de klant
Alle gegevens in verband met de verstuurde correspondentie worden
in deze categorie verzameld. Ook de on-line verzonden antwoorden
maken hier deel van uit. Alle processen die corresponderen met de
burgers zullen gegevens genereren die onder deze categorie
verzameld worden. Zo zal er voor elke correspondentie bijgehouden
worden wat er verstuurd werd, wanneer, hoe, met welk doel,… Door
deze gegevens consequent te verzamelen wordt het inzicht rond de
burger uitgebreid.

CRM
Deze categorie bevat informatie specifiek gerelateerd aan CRM.
Zo kunnen er bijvoorbeeld op basis van de gegevens, verzameld in
de categorie interacties, analyses gemaakt worden om te bepalen
hoe er het best met de burger kan geïnterageerd worden en wat de
noden zijn om deze interacties vlot en coherent te laten verlopen. Zo
kunnen er interactiescenario’s, scripts en een gegevensbank met
FAQ’s worden aangemaakt en bijgehouden. Ook gegevens ivm
klanteninzicht kunnen op basis van deze gegevens ontwikkeld
worden, welke dan gebruikt kunnen worden door het proces ‘Bepalen
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van dienstverleningsaanpak’ om alzo deze dienstverleningsaanpak af
te stemmen op klantensegmenten, behoefteprofielen, …

Supply Chain
Deze categorie bevat alle gegevens in verband met ‘Levering en
Distributie’, zoals het aanmaken van producten en de logistieke
organisatie
ervan.
Dus
alle
producten
(brochures,
informatieaanvragen, attesten, …), templates, … kunnen hier
teruggevonden worden, alsook alle aanvragen en details ivm de
zendingen en de voorraden van producten.

De boekhouding
Deze categorie bevat alle gegevens omtrent de verwerking van
betalingen en bedragen die de federale overheid verschuldigd is.
Daarnaast bevat ze ook alle gegevens die gecreëerd worden om de
coherentie, de juistheid en de rechtmatigheid van de boekingen van
financiële verrichtingen te controleren en te verzekeren. Zo worden
bijvoorbeeld dag-, maand- en jaarafsluitingen hier verzameld.
Deze
categorie
dient
managementprocessen.

vooral

ter

ondersteuning

van

de

46

ICT To-Be Architectuur - To-Be informatiearchitectuur (Horizontaal beeld)

3.3.3. Deliverable 1: Matrix Informatie / BPR-processen

Business Architecture Stage

Data

Subject
Area Data
M odel

Distribution Inter-Data Prgm-To-Data
Access

Application /
Data
Distribution
Approach

DBM S
Platform

Replication /
Synch.
Strategy

Subject
Area
Data /
Process Mix

Het te volgen schema stelt een van de deliverables voor op het
informatieniveau van deze Coperfin-fase – de matrix Informatie /
BPR-processen die toont welke processen de verschillende
informatiesubcategorieën gebruiken of produceren.

In dit schema zijn er twee informatietypes:
•

De « kruisjes » vertegenwoordigen de informatie die vermeld is
in de ICT To-Be behoeften die uitgedrukt zijn op het niveau van
de taken

•

De « cirkels » vertegenwoordigen toevoegingen door de centrale
ICT-groep, gebaseerd op de documenten T3 van de Business
(input en output van de BPR-processen).

Data
M ovement
Strategy

Figuur 15: Matrix Informatie / BPR-processen in het Framework

Subject Area Data / Process Mix:
Dit betreft de relaties tussen de geautomatiseerde processen en de
sleutelinformatie die ze gebruiken of produceren.
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Figuur 16: Informatie per proces (a)
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Figuur 17: Informatie per proces (b)
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3.3.4. Deliverable 2: Het Subject Area Data Model

Business Architecture Stage

Data

Distribution Inter-Data Prgm-To-Data
Access

Dit deel omtrent het « Subject Area Data Model » is de belangrijkste
deliverable voor de To-Be informatiearchitectuur. Het deel begint met
het schema - Subject Area Data Model – voor de FOD Financiën.
Vervolgens wordt dit schema in twee gesplitst voor de volgende
omschrijving.
A. Informatie die toegespitst is op de klant:
In dit deel wordt het model beschreven van de informatie die
toegespitst is op de klant

Subject
Area Data
Model

DBM S
Platform

Application /
Data
Distribution
Approach

Replication /
Synch.
Strategy

Subject
Area
Data /
Process M ix

Data
M ovement
Strategy

B. Informatie die niet toegespitst is op de klant:
In dit deel worden de 5 modellen van informatie beschreven die
geen betrekking hebben op de klant
Elk deel bevat een beschrijving van elk blok of elke Subject Area van
het schema en een beschrijving van de relaties tussen de informatieelementen op het niveau van de blokken (relaties tussen Subject
Areas) en binnen de blokken (relaties tussen subcategorieën).
Er zijn categorieën en subcategorieën gedefinieerd om de behoeften
te bepalen in termen van informatie van de FOD Financiën. De
beweging naar « Subject Areas » is een beweging naar een meer
architecturale visie van de informatie waarbij de subcategorieën
geordend worden in mogelijke « subject areas ».

Figuur 18: Subject Area Data Model in het Framework

Subject Area Data Model:
Het is de bedoeling de entiteiten of de sleutelonderwerpen en hun
onderlinge relaties te definiëren.
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23. Références

22. Risque Général
Analyses
des secteurs

Dom aines de
Risque

Typologie de
Recouvrement

Typologie
d'assistance

Typologie de
contrôle

Modèle(s) de
Recouvrement

Modèle(s) de
Prestation des
Services

Modèle(s) de
Contrôle

Proposition de
sélection

Résultats

Questions
Parlementaires

25. Fraude

Connaissances
Locales
Dictionnaire des
données

Documentations diverses

Informations sur
les Affaires

Points de comparaison et
points de références

Autres Signaux

10. Interactions

Prog. de contrôle individuel

Notes sur client interactions

Dem andes de collaboration

Prog. de contrôle standard

Avis Motivés

Résultats

Profils de
Ris que

Motifs de
sélection

Info s ur biens immobiliers

Catégories

Parametres
profil fiscal
1 im pôt

Balance
Im pôt

Info Déc’n
début
activité

18. Dossier Niveau Période

Transactions
Non Financieres

Paiement & Remboursement

Info Dé claration des revenus

Info Acte Authentique

Action de Recouvrement

Info Décis ion des Cours et Tribunaux

Info Déclaration import / export

Autres: en commun plusieurs impôts

Info Contentieux administratifs

Info Déclaration de s uccession

Autres: specifiques a un impôt

Info Dé cisions administratives

Transactions Fiscal Financieres

Engagement

Créances

Info Dé claration début activité

Autorisations

Dettes

Info Contentieux judiciaire c

Gestion des Risques

Conte ntieux adm inistratifs

CRM

Déclaration début activité

Déclaration import / export

Déclaration de succession

Contentieux judiciaire

Données pers. du
dépt
La Comptabilité

Documents divers recus du client

Dé claration des revenus

Décision des Cours et Tribunaux

Décision adm inistrative

6. Cas

7. Personnel du dépt.
Données personne l du dépt

Informations liées
aux Dossier

8. Approches

Plainte juridique

Approches traitement du dossie r

Balance Période

Info Documents divers du client

Fraude

Acte Authentique

17. Dossier Niveau Impot
Parametres
profil fiscal
++impôts

Réf érences

9. Documents Scannés

Info sur m archandises
Produits saisis

Supply Chain

Docs dé livrés - fiscaux & non fiscaux

1. CLIENT

15. Marchandises

Moye ns & types de transports

Se gmentation
des clients

Estim ation du risque

14. Relations / Liens
Relations entre personnes
/entreprises

Stock de produits

Profils des
clients

Réponses on-line envoyés au client

Balance pour le client

Evaluation d'un bien

Modele pour le Produit
Dé tails s ur les produits
envoyés

Scripts

2. Client: Info Pers.

Client: Infos Personnelles

16. Transports

Produits: Catalogue
/ Informations

Enquêtes

5. Correspondence

Info sur biens mobiliers

Droits réels
sur un bien

Com andes /
Dem andes de
produits

4. CRM Spécifique

Profils
des
clients

11. Info mobilier, immob.

Parcelles
Cadastrales

Base des données
réponses / FAQ

Bases de taxation

3. Risque Spécifique

Dem andes d'informations

Plan
cadastral

Modèle de prestation
services
Commentaires

Réglementation

Analyses de
Résultats

12. Parcelle
Cadastrale

Profils des besoins

Doctrines

Procédures de
Travail

Liste des experts agrées

26. Supply Chain

Plan de communication

Scenarios
d'intéraction

Phénomènes de
Fraude

Inventaire des demandes

13. Plan
Cadastral

24. CRM Général

Legislations

21. Fraude
Spécifique
Transactions Non
Fiscal Financieres

Informations
sur les Affaires

Rétributions

(19. Dossier Niveau
Transactions)

Dossier Fiscal
Info mobilier,
immobilier
Relation / Liens
Info Marchandises &
Transports
Info Pers sur le
Client
Documents (reçus)
Correspondances aux
clients

Justification de dépenses

Recettes non fis cales

Flux f inanciers hors
impôts

Interactions

20. Comptabilité
Comptabilité

Figuur 19: FOD Financiën Subject Area Data Model
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Het bovenstaande schema geeft de mogelijke ordening weer van de
informatie in de To-Be situatie en bevat alle informatie-elementen
die de FOD Financiën zal gebruiken of produceren in de To-Be
situatie (informatie die verzameld wordt in de To-Be ICT database).
De links op het schema vertegenwoordigen de relaties tussen
informatie-elementen en geen informatiestromen. Als er een link is
van het ene subject area naar een ander, dan wil dit niet zeggen dat
elke subcategorie van het subject area 1 gekoppeld is aan elke
subcategorie van subject area 2.
Om de « subject areas » te definiëren
gehouden met enkele belangrijke punten:
•

•

•

•

is

er

vraag te stellen : heeft het een naam ? Bijvoorbeeld een balans
heeft geen naam en is daarom ook geen « subject area ».
Rekeningen of informatie van dit niveau, daarentegen, worden
geassocieerd met een naam of identiteit, en zijn daarom wel
« subject areas ».
•

rekening

Categorieën
en
Subcategorieën:
de
categorieën
en
subcategorieën gebruikt om benodigdheden te verzamelen waren
een belangrijke input om de « subject areas » te definiëren, daar
zij alle gegevens inventariseerden die gebruikt werd binnen de
FOD Financiën.
Opslag: alles waarvoor een fysische opslag nodig is komt in
aanmerking voor deze « subject area ». (bv : het bestaan van
een personeelsdossier, duidt de nood aan van een « subject
area » ‘personeel’).
Tijd: alles waar naar op verschillende ogenblikken verwezen
wordt in een proces, is kandidaat voor de « subject area ». Iets
dat een werknemer verschillende keren moet gebruiken kan een
« subject area » vormen. (bv. Controle aanpak)
Identiteit : alles wat een welbepaalde bestaansreden heeft,
welke los staat van de rest, is kandidaat voor een « subject
area ». Een mogelijke manier om dit te onderzoeken is door de

Belangrijkheid: is het een wederkerend item in dit domein ? Is
het gerelateerd aan vele andere concepten in dit domein ?
Belangrijkheid hangt af van de context. Iets kan een « subject
area » zijn in één context, en een element zijn in een andere
context. Bijvoorbeeld : een bank zou het nummer van een
rijbewijs willen weten, maar het rijbewijs zelf vormt geen centraal
gegeven voor de bank. Voor de overheid daarentegen is het
rijbewijs wel belangrijk en vormt hier wel een « subject area » De
overheid wil namelijk weten wanneer je het gekregen hebt, waar,
wanneer het vervalt, …

Enkele verduidelijkingen met betrekking tot het schema:
•
•
•
•

De gekleurde blokken stellen informatiesubcategorieën voor
De kleuren van de blokken die de subcategorieën voorstellen zijn
gekoppeld aan de informatiecategorieën (zie de legende)
De stippellijnen en de zwarte titels stellen de subject areas voor
die informatiesubcategorieën bevatten
Er kunnen links bestaan binnen subject areas (tussen
subcategorieën of tussen subject areas)

Het schema zal gedetailleerd bestudeerd worden in twee
delen:
A. De informatie die toegespitst is op de klant
B. De informatie die niet toegespitst is op de klant
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10. Interactions

3. Risque Spécifique

Inventaire des demandes

Dem andes d'informations

Prog. de contrôle individuel

Notes sur client interactions

Dem andes de collaboration

Prog. de contrôle standard

Avis Motivés

13. Plan
Cadastral
Plan
cadastral

Résultats

Profils de
Risque

4. CRM Spécifique

Profils
des
clients
Motifs de
sélection

Info sur biens mobiliers
Info sur biens immobiliers

Parcelles
Cadastrales

2. Client: Info Pers.

Réponses on-line envoyés au client

Estim ation du risque

Docs délivrés - fiscaux & non fiscaux

Balance pour le client

Evaluation d'un bien

9. Documents Scannés

Client: Infos Personnelles

14. Relations / Liens
Droits réels
sur un bien

16. Transports

Relations entre personnes
/entreprises

1. CLIENT

15. Marchandises
Info sur m archandises

Moyens & types de transports
Produits saisis

Segmentation
des clients

5. Correspondence

11. Info mobilier, immob.

12. Parcelle
Cadastrale

Profils des
clients

Acte Authentique

Contentieux adm inistratifs

Déclaration début activité

Déclaration import / export

Déclaration de succession

Contentieux judiciaire

Documents divers recus du client

Déclaration des revenus

Décision des Cours et Tribunaux

Décision adm inistrative

17. Dossier Niveau Impot
Parametres
profil fiscal
++impôts

Parametres
profil fiscal
1 im pôt

Balance
Im pôt

Info Déc’n
début
activité

18. Dossier Niveau Période

6. Cas

Paiement & Remboursement

Info Déclaration des revenus

Info Acte Authentique

Action de Recouvrement

Info Décision des Cours et Tribunaux

Info Déclaration import / export

Autres: en commun plusieurs impôts

Info Contentieux administratifs

Info Déclaration de succession
Info Documents divers du client

Transactions Fiscal Financieres

Autres: specifiques a un impôt

Info Décisions administratives

Engagement

Créances

Info Déclaration début activité

Autorisations

Dettes

Info Contentieux judiciairec

Données personnel du dépt

Informations liées
aux Dossier

8. Approches

Plainte juridique

Approches traitement du dossier

Balance Période

Transactions
Non Financieres

7. Personnel du dépt.

21. Fraude
Spécifique
Transactions Non
Fiscal Financieres

Informations
sur les Affaires

Justification de dépenses
Rétributions
Recettes non fiscales

(19. Dossier Niveau
Transactions)

20. Comptabilité
Comptabilité

Figuur 20: De informatie die toegespitst is op de klant (A)
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Het bovenstaande schema wordt subject area per subject area
uitgelegd.
Het is belangrijk erop te wijzen dat de informatie in het schema
afkomstig is van de ICT-database die gebruikt wordt om de
toekomstige behoeften te definiëren. De links tussen de subject
areas en binnenin de subject areas werden tot stand gebracht op
basis van de informatiemodellen die al ontwikkeld werden door
andere Ministeries van Financiën en aan de hand van de documenten
T3/T4/T5 en de kennis van de centrale ICT-groep.

De Subject Areas (SA) zijn de volgende:

De klant (1)
De klant staat in het midden van dit schema met rechtstreekse links
naar de meeste subject areas. De andere subject areas zijn via
andere blokken verbonden met de klant.
Voor de FOD Financiën is de “klant” meer dan de belastingplichtige.
Het betreft zowel:
•

De natuurlijke persoon

•

De rechtspersoon

•

Het douanekantoor

•

De notaris

•

De expert

•

De gerechtsdeurwaarder

•

De curator

•

De vervoerder

•

De invoerder

•

De uitvoerder

•

De andere autoriteiten

Het feit dat alle informatie toegespitst is op de klant wil niet zeggen
dat het enkel mogelijk is om de informatie te raadplegen door te
zoeken per klant. Het informatiemodel geeft de manier aan waarop
de informatie geordend is, en niet de mogelijkheden om de
informatie te raadplegen.
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Persoonlijke informatie over de klant (2)

Specifiek risico (3)

Inhoud van het Subject Area:

Inhoud van het Subject Area:

•

Persoonlijke informatie over de klant (naam, adres enz.)

•

•

De balans van de klant (de balans met alle belastingen,
inclusief financiële stromen buiten belasting)

Individueel controleprogramma
klant– D&A)

•

Standaard controleprogramma (standaardautorisatie – D&A)

•

De raming van het risico voor de klant (bijvoorbeeld groot,
klein risico)

•

Profiel van klanten

•

Resultaten (vooral de resultaten van onderzoeken, van
controles en van invorderingen die verband houden met een
klant)

•

Risicoprofiel

•

Selectiemotieven

Het Subject Area (SA):
Dit blok bevat dus de identificatie-informatie van de klant en alle
andere informatie-elementen die verband houden met de klant en
niet met de periode enz.
Interne links:
De informatie in dit subject area is intern gekoppeld omdat de
informatie over de klant gekoppeld is aan de identificatie van de
klant.
Externe links:
Dit SA is gekoppeld aan de klant maar ook aan de risico-elementen
en de CRM-elementen die niet algemeen gekoppeld zijn aan een
klant.

(autorisatie

belangrijke

Het Subject Area (SA):
Dit SA bevat dus informatie-elementen die verband houden met het
risicobeheerproces en gekoppeld zijn aan de klant. Deze informatie
verschilt van de informatie van het risicobeheerproces die meer
algemeen is.
We wijzen erop dat het profiel van de klant en het risicoprofiel twee
verschillende begrippen zijn. Het profiel van de klant bevat
informatie over de klant, terwijl het risicoprofiel de beoordeling is van
de informatie in het profiel van de klant om er een profiel aan te
koppelen.
(Cf. De informatie die niet toegespitst is op de klant omdat de
resultaten ook aan algemene informatie kunnen worden gekoppeld).
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Interne links:

Specifiek CRM (Customer Relationship Management) (4)

Het risicoprofiel is gekoppeld aan de selectiemotieven en aan het
profiel van de klant.

Inhoud van het Subject Area:

Externe links:
Dit SA is gekoppeld aan de persoonlijke informatie over de klant
omdat er een controleprogramma per klant zal zijn, een profiel dat
verband houdt met een klant, controleresultaten die verband houden
met een klant enz.

•

Profielen van de klanten

•

Segmentering van de klanten

Het Subject Area (SA):
Dit SA bevat de CRM-elementen die rechtstreeks verband houden
met de klant.
Interne links:
De profielen van
klantensegmenten.

de

klanten

houden

verband

met

de

Externe links:
Dit SA is gekoppeld aan de klant (persoonlijke informatie over de
klant).
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Correspondentie (5)

Cases (6)

Inhoud van het Subject Area:

Inhoud van het Subject Area:

•

On-line antwoorden die verstuurd zijn naar de klanten

•

Juridische klacht

•

Afgeleverde documenten (fiscale en niet-fiscale)

•

Informatie gekoppeld aan het dossier (het dossier wijst niet
op een fysiek dossier maar eerder op een werkelement dat
beheerd moet worden en waaraan meerdere personen
werken)

Het Subject Area (SA):
Dit SA bevat informatie over alle correspondentie (fiscale en nietfiscale) die verstuurd is naar de klant (al dan niet geïnformatiseerde
correspondentie).
Interne links:
De verschillende correspondentietypes zijn niet onderling met elkaar
verbonden.
Externe links:
De correspondentie is gekoppeld aan de klant omdat ze meer
informatie verstrekt over de klant. Het is dan ook interessant om de
correspondentie te koppeen aan de klant en dus aan het enig
dossier.

Het Subject Area (SA):
Dit SA bevat informatie-elementen die verband houden met een
dossier zodat het beheerd kan worden. Het dossier kan bijvoorbeeld
gaan over een klacht, een geschil, een controle enz.
Interne links:
De 2 elementen van de SA zijn met elkaar verbonden omdat de
klacht deel kan uitmaken van de informatie die verband houdt met
het dossier indien het dossier net handelt over een klacht.
Externe links:
Er is een verband tussen dit SA en de klant omdat een dossier altijd
betrekking heeft op een klant en omdat de dossiers geordend worden
per klant. Vervolgens is er een link met het personeel van de afdeling
om te vermelden wie werkt aan het dossier. Aangezien er voor een
dossier een bepaalde benadering is, zal er een link zijn met het SA
dat de benadering voor de dossierbehandeling bevat. Tot slot is er
een link met het dossier op het niveau van de periode, aangezien het
dossier van een klant betrekking heeft op één of meer periodes.
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Personeel van de afdeling (7)

Benaderingen (8)

Inhoud van het Subject Area:

Inhoud van het Subject Area:

•

Gegevens over het personeel van de afdeling (naam, entiteit,
competentie enz.)

o

Benaderingen voor de behandeling van het dossier (de
fasen enz.)

Het Subject Area (SA):

Het Subject Area (SA):

Dit SA bevat informatie over het personeel dat werkt binnen de FOD
Financiën.

Dit SA bevat de benaderingen voor de behandeling van een dossier
die gebruikt zullen worden om de manier waarop de klanten
behandeld worden te standaardiseren.

Externe links:
Dit SA is verbonden met “Cases” om aan te geven wie werkt aan een
dossier. Deze informatie bestaat ook als referentie en zou ook
informatie kunnen bevatten over de competenties van de
ambtenaren enz. Het is belangrijk erop te wijzen dat deze informatie
verbonden zal zijn met het systeem voor het beheer van de human
resources van de FOD Financiën.

Externe links:
De benaderingen zijn gekoppeld aan de « Cases » omdat ze
aangeven hoe die behandeld moeten worden. De benaderingen
kunnen ook dienst doen als referentie-informatie.
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Diverse documenten (9)

Interacties (10)

Inhoud van het Subject Area:

Inhoud van het Subject Area:

•

Authentieke akte

•

Inventaris van de aanvragen

•

Aangifte van begin van activiteit

•

Informatieaanvragen

•

Successieaangifte

•

Opmerkingen met betrekking tot interacties met de klant

•

Diverse documenten die ontvangen worden van de klant

•

Gemotiveerde adviezen

•

Beslissingen van Hoven en Rechtbanken

•

Aanvragen tot samenwerking

•

Administratieve en gerechtelijke geschillen

Het Subject Area (SA):

•

Aangiften van invoer / uitvoer

Dit SA bevat de informatie over de interacties met de klant.

•

Inkomstenaangiften

Interne links:

•

Administratieve beslissingen

De inventaris van de aanvragen is gekoppeld aan
informatieaanvragen en aan de aanvragen tot samenwerking.

Het Subject Area (SA):
Dit subject area bevat de documenten die aankomen bij de FOD
Financiën en die eventueel gescand kunnen worden.

de

Externe links:
De interacties zijn gekoppeld aan de klant.

Interne links:
Deze documenten zijn a priori niet aan elkaar gekoppeld.
Externe links:
De documenten zijn gekoppeld aan de klant en het moet mogelijk
zijn om een document te koppelen aan meerdere klanten
(bijvoorbeeld ingeval van vastgoedwijzigingen).
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Informatie over de roerende en onroerende goederen (11)

Kadastraal perceel (12)

Inhoud van het Subject Area:

Inhoud van het Subject Area:

•

Informatie over de roerende goederen (met inbegrip van
voertuigen), (naam, type enz.)

•

Informatie over de onroerende goederen (naam, type,
kadastrale percelen enz.)

•

Evaluatie van een goed

Het Subject Area (SA):
Alle informatie over de roerende en onroerende goederen, met
inbegrip van de evaluatie van de goederen.
Interne links:

•

Kadastrale percelen

Het Subject Area (SA):
De informatie over de kadastrale percelen.
Externe links:
De percelen zijn gekoppeld aan de onroerende goederen (informatie)
omdat de informatie over het perceel informatie verstrekt over de
aard van het goed en over zijn ligging. Het perceel is ook gekoppeld
aan het kadastraal plan dat grafisch aantoont waar het perceel zich
bevindt.

De evaluatie van een goed kan zowel gekoppeld zijn aan de roerende
als aan de onroerende goederen.
Externe links:
De informatie over de roerende en onroerende goederen is
gekoppeld aan de klant(en). Dit SA is ook gekoppeld aan de relaties
of links omdat een recht op een goed de klant bindt aan het goed.
Deze informatie is ook gekoppeld aan de kadastrale percelen (om
aan te duiden welke percelen van applicatie zijn voor dit goed) en
aan het kadastraal plan op basis van een perceel. De roerende
goederen zijn niet gekoppeld aan de percelen.
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Kadastraal plan (13)

Relaties / links (14)

Inhoud van het Subject Area:

Inhoud van het Subject Area:

•

Kadastraal plan

Het Subject Area (SA):
Het kadastraal plan – grafische informatie.
Externe links:
Dit SA is gekoppeld aan de kadastrale percelen die zich op het plan
bevinden. Een plan (een sectie van het plan) bevat meerderen
percelen. Aan de hand van het perceel kan een goed ook gekoppeld
zijn aan een plan.

•

Reële rechten op een goed

•

Relaties tussen personen / bedrijven (bijvoorbeeld
huwelijksbanden, filialen voor een bedrijf, boekhouder
die het recht heeft aangiften in te dienen voor een klant
enz.)

Het Subject Area (SA):
Alle soorten van relaties of links tussen de klanten en de goederen of
tussen personen of bedrijven.
Interne links:
De verschillende types van rechten of links zijn niet onderling met
elkaar verbonden.
Externe links:
De relaties / links zijn gekoppeld aan de klant omdat de relaties
kunnen bestaan tussen klanten (personen of bedrijven) of tussen de
klanten en de goederen. Vervolgens zijn de links gekoppeld aan de
roerende en onroerende goederen en aan de goederen, omdat ze de
link zijn tussen deze drie elementen en de klanten.
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Goederen (15)

Transporten (16)

Inhoud van het Subject Area:

Inhoud van het Subject Area:

•

Informatie over de goederen (type, aantal, hoeveelheid
enz.)

•

In beslag genomen producten

•

Transportmiddelen en -types

Het Subject Area (SA):

Het Subject Area (SA):

Informatie over het transport van de goederen – middelen, types,
overige informatie.

Alle informatie over de goederen.

Externe links:

Interne links:

De informatie over de transporten is gekoppeld aan de goederen om
meer informatie te verstrekken over de goederen – hoe ze ingevoerd
of uitgevoerd worden.

De informatie over de goederen is gekoppeld aan de in beslag
genomen goederen – een in beslag genomen product zal altijd
beschreven worden in de informatie over de goederen.
Externe links:
De goederen zijn gekoppeld aan de klant (douanekantoor, persoon,
bedrijf enz.) omdat de goederen altijd eigendom zijn van een klant
en omdat altijd iemand verantwoordelijk is voor de invoer of de
uitvoer van de goederen. De goederen zijn ook gekoppeld aan de
relaties / links omdat het via dit goed is dat ze gekoppeld zijn aan de
klanten. Tot slot zijn de goederen gekoppeld aan de transporten om
aan te geven hoe ze ingevoerd of uitgevoerd worden.
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Dossier Niveau belastingen (17)

Externe links:

Inhoud van het Subject Area:

Deze informatie is gekoppeld aan de klant omdat de informatie niet
kan bestaan zonder gekoppeld te zijn aan een klant. De informatie is
ook gekoppeld aan het dossier op het niveau van de periode dat nog
een meer gedetailleerd informatieniveau is. Voor elke belasting
(informatie op het niveau van de belasting) zal er informatie zijn op
het niveau van de periode.

•

Gemeenschappelijke parameters van het fiscaal profiel
voor verschillende belastingen (bijvoorbeeld adres voor
deze belasting als het mogelijk is om verschillende
adressen te hebben voor alle belastingen)

•

Belastingspecifieke parameters van het fiscaal profiel
(bijvoorbeeld frequentie van de aangiften als de
frequentie kan variëren voor deze belasting)

•

Balans voor belasting (de balans die berekend wordt
over alle perioden waarvoor informatie bestaat voor
deze belasting en voor deze klant)

•

Informatie van de aangifte van aanvang van activiteit
(bijvoorbeeld inschrijvingsdatum voor belasting)

Het Subject Area (SA):
Dit blok bevat de informatie-elementen die gekoppeld zijn aan een
belasting en niet aan de klant of aan de periode enz.
Het betreft vooral informatie zoals de balans voor belasting,
specifieke aspecten van de belasting (frequentie van de aangiften
indien die verschillend kan zijn naargelang het geval enz.), de datum
van inschrijving voor belasting, een adres voor deze belasting (dat
zich op dit niveau moet bevinden omdat het verschilt van het
normale adres van de klant) enz.
Interne links:
De elementen binnenin dit blok zijn niet aan elkaar gekoppeld.
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Dossier Niveau Periode (18)

Dossier Niveau Transacties (19)

Inhoud van het Subject Area:

Inhoud van het Subject Area:

o

Balans voor de periode

•

Het Subject Area (SA):

Niet-financiële transacties (transacties die geen financieel aspect
hebben en die fiscaal of niet-fiscaal kunnen zijn):

Dit blok bevat de informatie-elementen die gekoppeld zijn aan een
periode en niet aan de belasting of aan de klant. Bijvoorbeeld de
balans van de periode of elk ander element dat aan de periode
gekoppeld kan zijn.

o

Informatie over de authentieke akte (informatie over het
document zelf)

o

Informatie over de aangifte van
(informatie in het document zelf)

Externe links:

o

Informatie over de successieaangifte (informatie in het
document zelf)

o

Informatie over de verschillende documenten ontvangen
van de klant (informatie in de documenten zelf)

Dit blok is gekoppeld aan het dossier op het niveau van de belasting
omdat een periode altijd aan een belasting moet zijn gekoppeld.
Vervolgens is het blok gekoppeld aan het dossier niveau transacties
omdat een periode enkel aangemaakt wordt als er transacties zijn in
de periode (fiscale of niet-fiscale, financiële of niet-financiële
transacties).
Het is belangrijk erop te wijzen dat er voor een klant meerdere
« informatieregels » kunnen bestaan op het niveau van de belasting
(als hij geregistreerd is voor meerdere belastingen) en dat er voor
een belasting meerdere « informatieregels » kunnen bestaan op het
niveau van de periode (als de klant sinds meer dan één jaar
geregistreerd is voor belasting) enz.
Dit blok is ook gekoppeld aan het subject area « Cases » omdat een
case altijd een dossier heeft dat één of meer te onderzoeken
periodes bevat.

•

invoer

/

uitvoer

Financiële fiscale transacties (transacties die een financieel
aspect hebben en die gekoppeld zijn aan de belastingen)
o

Betalingen en terugbetalingen

o

Invorderingsactie

o

Andere
gemeenschappelijke
transacties
voor
verschillende belastingen of transacties die specifiek zijn
voor een belasting

o

Verbintenis

o

Vorderingen

o

Schulden

o

Autorisaties
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•

o

Informatie over de inkomstenaangifte (informatie in het
document zelf)

financiële transacties die al dan niet verband houden met de
belastingen.

o

Informatie over de beslissing van Hoven en Rechtbanken
(informatie in het document zelf)

Interne links:

o

Informatie over administratieve geschillen (informatie in
de documenten zelf)

o

Informatie over administratieve beslissingen (informatie
in de documenten zelf)

o

Informatie over de aangifte van aanvang van activiteit
(informatie in het document zelf)

o

Informatie over juridische geschillen (informatie in het
document zelf)

Er is geen enkele link tussen de blokken binnen dit subject area.
Externe links:
Dit blok is gekoppeld aan het dossier op het niveau van de periode
omdat één of meer transacties een periode genereren. Vervolgens
zijn de (financiële) transacties gekoppeld aan de boekhouding omdat
de boekhouding gebaseerd is op financiële transacties. Tot slot is het
dossier op het niveau van de transacties ook gekoppeld aan de
gescande documenten omdat de informatie op gescande documenten
een transactie kan genereren en omdat een document meerdere
transacties kan genereren.

Financiële niet-fiscale transacties (transacties die een financieel
aspect hebben maar die geen verband houden met de
belastingen)
o

Uitgavenrechtvaardiging

o

Bezoldigingen

o

Niet-fiscale ontvangsten

Het Subject Area (SA):
Dit Subject Area is in feite een groepering van drie subject areas die
gegroepeerd zijn omdat de onderlinge links en de andere subject
areas dezelfde zijn. De 3 bevatten informatie over financiële of niet66
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Boekhouding (20)

Specifieke fraude (21)

Inhoud van het Subject Area:

Inhoud van het Subject Area:

•

De boekhouding

•

Informatie over de zaken

Het Subject Area (SA):

Het Subject Area (SA):

Dit subject area bevat de boekhouding (fiscale en niet-fiscale) op het
niveau van de verschillende belastingen of de niet-fiscale elementen.

Dit subject area bevat informatie over de fraudezaken, de fraudeinformatie die specifiek is omdat ze gekoppeld kan zijn aan de klant.

Externe links:

(Cf. De informatie die niet toegespitst is op de klant, omdat een zaak
ook aan algemene informatie gekoppeld kan zijn).

De boekhouding is gekoppeld aan de (financiële) transacties.

Externe links:
Een zaak kan gekoppeld zijn aan een case omdat een zaak meerdere
cases of dossiers kan bevatten.
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22. Risque Général
Analyses
des secteurs

Dom aines de
Risque

Typologie de
Recouvrement

Typologie
d'assistance

Typologie de
contrôle

Modèle(s) de
Recouvrement

Modèle(s) de
Prestation des
Services

Modèle(s) de
Contrôle

Résultats

Analyses de
Résultats

23. Références
Questions
Parlementaires

Connaissances
Locales

Legislations

Documentations diverses

Dictionnaire des
données

Doctrines

Procédures de
Travail

Commentaires

Réglementation

Bases de taxation

Points de comparaison et
points de références

Liste des experts agrées
Proposition de
sélection

24. CRM Général
Plan de communication

25. Fraude
Informations sur
les Affaires

Modèle de prestation
services

Scenarios
d'intéraction

26. Supply Chain

Profils des besoins

Base des données
réponses / FAQ
Enquêtes
Scripts

Com andes /
Dem andes de
produits

Autres Signaux
Phénomènes de
Fraude

Produits: Catalogue
/ Informations

Modele pour le Produit
Détails sur les produits
envoyés
Stock de produits

Figuur 21: Informatie die niet toegespitst is op de klant (B)
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De informatie in dit deel is informatie die niet rechtstreeks gekoppeld
is aan de klant. Het is eerder referentie- of analyse-informatie die
apart bestaat. Om deze reden zijn er minder links te verklaren in dit
deel.
De Subject Areas zijn de volgende:

Algemeen risico (22)
Inhoud van het Subject Area:
•

Analyses van de sectoren

•

Risicodomeinen

•

Typologieën van invordering, bijstand, controle

•

Modellen van invordering, van dienstverlening, van
controle

•

Selectievoorstel

•

Resultaten

•

Resultatenanalyses

Het Subject Area (SA):
Dit subject area bevat de informatie-elementen die specifiek zijn
voor het risicobeheerproces en die niet rechtstreeks gekoppeld zijn
aan de klant.
Interne links:
De resultaten, die identiek zijn aan het SA Specifieke risico’s en
gekoppeld zijn aan de klant, zijn het uitgangspunt van de
informatiecyclus en van de links van het SA Algemeen risico. Deze
resultaten worden samengevoegd in het blok Resultatenanalyse en
vervolgens in overeenstemming gebracht met de informatie over de
analyse van de sectoren en de risicodomeinen om vervolgens de
verschillende typologieën te kunnen opstellen. Deze typologieën
zullen dienst doen als basis voor de modellen en uiteindelijk voor het
selectievoorstel. Het selectievoorstel zal, via het selectiemotief in het
SA Specifieke risico’s de mogelijkheid bieden om het verband te
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leggen (aflopende link) met de klant om vervolgens te resultaten
door te geven (opklimmende link) naar het SA Algemeen risico en zo
de informatiecyclus te sluiten.

Referenties (23)

(Cf. De informatie die toegespitst is op de klant omdat de resultaten
ook gekoppeld kunnen zijn aan een klant).

•

Parlementaire vragen

•

Lokale kennis

Externe links:

•

Wetten

Dit subject area is gekoppeld aan het subject area fraudefenomenen
om in de analyse van de sectoren en in de risicodomeinen alle links
te integreren die mogelijk zinvol kunnen zijn in de analyselus van het
SA Algemeen risico.

•

Diverse documentatie

•

Gegevenswoordenboek

•

Doctrines

•

Vergelijkings- en referentiepunten

•

Werkprocedures

•

Commentaren

•

Lijst van erkende experts

•

Reglementering

•

Heffingsgrondslagen

Inhoud van het Subject Area:

Het Subject Area (SA):
Dit blok bevat referentie-informatie die door iedereen gebruikt zal
worden.
Interne links:
De wetgeving is gekoppeld aan de commentaren en aan de
heffingsgrondslagen.
Externe links:
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Er is geen enkele link met andere subject areas.

Algemeen CRM (Customer Relationship Management) (24)
Inhoud van het Subject Area:
•

Communicatieplan

•

Profielen van de behoeften

•

Dienstverleningsmodel

•

Database met antwoorden / FAQ

•

Interactiescenario’s

•

Onderzoeken

•

Scripts

Het Subject Area (SA):
Dit subject area bevat de informatie-elementen die specifiek zijn
voor het CRM-proces en die niet rechtstreeks gekoppeld zijn aan de
klant.
Interne links:
De profielen van de behoeften
dienstverleningmodel.
De
scripts
interactiescenario’s en aan de FAQ’s.

zijn
zijn

gekoppeld
gekoppeld

aan
aan

het
de

Externe links:
Er is geen enkele link met andere subject areas.
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Fraude (25)

Supply Chain (26)

Inhoud van het Subject Area:

Inhoud van het Subject Area:

•

Informatie over de zaken

•

Bestellingen / aanvragen van producten

•

Andere signalen

•

Producten: catalogus / informatie

•

Fraudefenomenen (die voortvloeien uit het risicobeheer)

•

Model voor het product

Het Subject Area (SA):

•

Details over de verstuurde producten

Dit blok bevat informatie die gekoppeld is aan het fraudeproces.

•

Productvoorraad

Interne links:

Het Subject Area (SA):

De informatie over de zaken is gekoppeld aan de fraudefenomenen
en aan de andere signalen, omdat deze informatie de zaak beschrijft.
Vervolgens is een zaak gebaseerd op informatie die afkomstig is van
het risicobeheer (fraudefenomenen) of van andere bronnen (andere
signalen).

Dit blok bevat informatie die verband houdt met procedure 39
(levering en distributie) met betrekking tot het supply chain.

(Cf. De informatie die toegespitst is op de klant omdat een zaak ook
gekoppeld kan zijn aan een klant).
Externe links:
Dit blok is gekoppeld aan het blok Algemeen risico.

Interne links:
De bestellingen/aanvragen van producten zijn gekoppeld aan de
producten of catalogi (als referentie) en aan de details over de
verstuurde producten. Vervolgens zijn de producten of catalogi op
hun beurt gekoppeld aan de productvoorraden.
Externe links:
Er is geen enkele link met andere subject areas.
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3.3.5. Andere ICT To-Be behoeften voor de
informatiearchitectuur
De ICT To-Be behoeften die uitgedrukt werden op het niveau van de
taken bevatten andere informatie-elementen waarmee rekening
moet worden gehouden voor de To-Be informatiearchitectuur.
Het volgende deel bevat dan ook informatie die toegevoegd wordt
aan
het
Subject
Area
Data
Model
om
deze
To-Be
informatiearchitectuur nog verder te definiëren. Elk onderdeel begint
met een beschrijving van het element waarmee rekening moet
worden gehouden, de resultaten in termen van uitgedrukte
behoeften en de conclusies die men eruit kan trekken.

3.3.5.1. Informatiecategorieën
De informatiecategorie verduidelijkt het informatietype dat het
proces of de taak zal gebruiken in de toekomst. In dit deel worden de
informatiecategorieën bestudeerd die het meest geselecteerd werden
(geselecteerd in de ICT database, op het niveau van de taken) per
procesblok.
De keuze van de categorieën was een keuze uit 16 categorieën. Deze
categorieën werden op voorhand gedefinieerd door de centrale ICTgroep op basis van hun kennis en de informatie afkomstig van de
BPR (T3, T4, T5).
De
onderstaande
tabel
toont
de
meest
« gekozen »
informatiecategorieën per procesblok. De tabel toont ook de
categorieën die gekozen zijn voor verschillende procesgroepen.
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Groupe de Processus BPR

Fonctionnels
Impôts &
Recouvrement

Perception

Dossier Fiscal Unique

X

X

Client : Information
Personnelles

X

X

Documents (reçus)

X

X

Sous-Catégorie
d’Information

Gestion des Risques

X

Comptabilité

X

Fonctionnels
Documentation
Patrimoniale

Traitement
spécifique

Support

X

Interactions

X

Information mobilier,
immobilier

X

Correspondances
envoyées aux clients

X

Fraude

Dirigeants

X

X

X
X

X

Supply Chain

X

CRM

X

Références
Categorieën Externes

Réglementation
et procédures
de travail

X
X

Categorieën Internes

X
X

Figuur 22: De meest gekozen informatiecategorieën
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Oorsprong

3.3.5.2. Oorsprong/bestemming van de informatie
De oorsprong of bestemming van de informatie is respectievelijk de
plaats waar de informatie vandaan komt wanneer de taak wordt
aangevat of de plaats waar de informatie naartoe gaat indien de taak
voltooid is.

Figuur 23 geeft een samenvatting van de oorsprongen zoals
gedefinieerd in de ICT Toolbox voor de To Be taken. Hieruit blijkt dat
het merendeel van de informatie gebruikt in de FOD Financiën van
andere interne processen binnen de FOD Financiën komt.

Deze informatie is gelinkt met het data architectuur blok, welke de
distributie van gegevens (centraal – decentraal) opneemt.
Mogelijke
oorsprongen/bestemmingen
gegevensbank :
•
•

te

kiezen

in

Origine
Toutes les
sources d'origine
13%

de

Intern : keuzelijst met alle BPR processen van de FOD
Financiën.
Extern : keuzelijst voorzien van een beperkt aantal
externe groepen (bv. :klant, ministerie van justitie,
internationale organisaties, …) gedefinieerd door de
centrale ICT data werkgroep, na het bestuderen van de
T3 documenten gecreëerd door de BPR werkgroepen.

Deze sectie behandelt eerst de oorsprong (gebruikt wanneer de
informatie een input vormt voor de taak), en vervolgens de
bestemming (gebruikt wanneer de informatie een output vormt van
de taak).

Origines externes
21%

Non défini
2%

Origines internes
64%

Figuur 23: Interne / Externe oorsprongen
De onderstaande tabel bevat de meest gekozen externe oorsprongen
per procesblok. Men ziet dat de klant en de beheerprocessen globaal
gezien de meest gekozen oorsprongen zijn voor de FOD Financiën,
en dis de belangrijkste oorspringen volgens deze uitdrukking van de
toekomstige behoeften.
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Groupe de Processus BPR

Fonctionnels
Impôts &
Recouvrement

Perception

Fonctionnels
Documentation
Patrimoniale

Dirigeants

Traitement
spécifique

Client

X

X

X

X

X

KBO

X

Processus de
Management

X

X

X

Origine d’Information

Banques et
organisations financiers
Autorités
(gouvernement etc)

X
X

Support

Réglementation
et procédures
de travail

X

X
X

X

Ministère de la Justice

X

Figuur 24: De meest gekozen externe oorsprongen
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Bestemming
Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de bestemmingen
zoals gedefinieerd in de ICT Toolbox voor de To Be taken. Ook hier
gaat de meeste informatie naar andere processen binnen de FOD
Financiën.

Destination

Non défini
0%

Toutes les
destinations
6%
Destinations
externes
31%

Destinations
internes
63%

Figuur 25: Interne / externe bestemmingen
De onderstaande tabel bevat de meest gekozen externe
bestemmingen per procesblok. Globaal ziet men dat de klant en de
banken
en
financiële
organisaties
de
meest
gekozen
informatiebestemmingen zijn.
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Groupe de Processus BPR (Processus..)

Fonctionnels
Impôts &
Recouvrement

Perception

Fonctionnels
Documentation
Patrimoniale

Client

X

X

X

KBO

X

Banques et
organisations financiers

X

X

Autorités
(gouvernement etc)

X

Destination d’Information

Dirigeants

Organisations
internationales

X

Organismes et
structures publiques
(tous niveaus de
pouvoir)

X

Traitement
spécifique

Support

X

X

Huissiers

X

Ministère de la Justice

X

Réglementation
et procédures
de travail

Figuur 26: Belangrijkste externe bestemmingen
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De authentieke bron is de eigenaar van de gegevens en de persoon
verantwoordelijk voor deze gegevens. Opnieuw, is dit bepaald op
taak niveau, voor alle informatietypes relevant voor die taak.

Er wordt ook op gewezen dat de As-Is situatie ongetwijfeld een
invloed heeft op de resultaten van dit deel. Op dit ogenblik is het
intern “ownership” zeer belangrijk en hebben de verschillende
administraties verantwoordelijkheden voor informatie. Dit zal
veranderen in de toekomst. Alles zal dan gecentraliseerd worden om
gegevensredundantie te vermijden.

Mogelijke authentieke bronnen opgenomen in de gegevensbank
waaruit gekozen kan worden :

Het is misschien om die reden dat 62% van de geïdentificeerde
authentieke bronnen interne authentieke bronnen zijn.

3.3.5.3. Authentieke bron van de informatie

•
•

Intern : keuzelijst met alle BPR processen van de FOD
Financiën.
Extern : keuzelijst voorzien van een beperkt aantal
externe groepen (bv. :klant, Ministerie van Justitie,
internationale organisaties, …) gedefinieerd door de
centrale ICT data werkgroep, na het bestuderen van de
T3 documenten gecreëerd door de BPR werkgroepen.

Sources authentiques

Toutes les
sources
8%

De keuzelijst van authentieke bronnen is dezelfde als deze gebruikt
voor oorsprong / bestemming.

Sources
externes
13%

De volgende grafiek geeft een overzicht van de authentieke bronnen
zoals gedefinieerd in de ICT Toolbox voor de To Be taken.
Deze grafiek geeft aan dat voor een significant deel van de taken
(17%) de authentieke bron van de informatie ongekend is. Wat kan
wijzen op een onvoldoende begrip van het verschil tussen
authentieke bron en oorsprong van informatie.
Het merendeel van de authentieke bronnen werd geïdentificeerd als
intern, wat ook merkwaardig is wanneer men er van uit gaat dat er
in de toekomst meer en meer beroep gaat doen op bijvoorbeeld de
KBO of andere externe bronnen.

Non défini
17%

Sources
internes
62%

Figuur 27: Interne / externe authentieke bronnen
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De volgende lijst bevat de « belangrijkste » externe authentieke
bronnen voor de FOD Financiën:
•

Klant

•

Ministerie van Justitie

•

Autoriteiten (overheid etc.)

•

Rijksregister

•

Andere ministeries

Veel taken hebben de klant gedefinieerd als authentieke
informatiebron naar de meeste informatie over de klant zal van KBO
en RR komen.

3.3.5.4. Informatiedragers
De informatiedrager duidt op welke manier de gegevens zullen
bewaard worden.
Mogelijke informatiedragers waaruit kan gekozen worden in de
gegevensbank zijn :
•
•
•

papier – microfiches
elektronisch
gedigitaliseerd

Het is belangrijk op te merken dat meer dan één drager kan
geïdentificeerd worden voor 1 type van informatie, gebruikt als input
of als output van de taak. Er wordt dan aangeduid dat het in meer
dan 1 formaat kan bewaard worden.
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Onderstaande grafiek geeft weer welke informatiedragers er gebruikt
worden als percentage van alle geselecteerde dragers :
Porteur (en % du total des porteurs)

Papier/M icrof ilm
20%

3.3.5.5. Interfaces
Voor elk informatietype geselecteerd voor een taak, wordt ook de
interface geïdentificeerd waardoor deze informatie stroomt. Voor het
bepalen van de interface werd er door de centrale werkgroep ICT
verantwoordelijk voor Data, een keuzelijst met interfaces
gevalideerd. De interface informatie geeft een gedetailleerd zicht op
hoe de informatieflow zal verlopen.
Het is belangrijk op te merken dat meer dan 1 interface kan
geïdentificeerd worden voor 1 type van informatie, gebruikt als input
of als output van de taak. Wat aanduidt dat informatie de taak kan
binnenkomen met een andere interface dan dat ze de taak verlaat.

Digitalisé
6%

Electronique
74%

Onderstaande tabel geeft de interface weer waardoor de informatie
elementen in elk van de verschillende informatie categorieën
ontvangen of verzonden worden door de FOD Financiën.

Figuur 28: Informatiedragers

Hier wordt gewezen op het feit dat het in de toekomst de bedoeling
is om zoveel mogelijk elektronische informatie te gebruiken. De
beweging naar de elektronica zal leiden tot een daling van het aantal
gegevens op papier, gedigitaliseerde gegevens enz.
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Données relatives au personnel du
département
Documents reçus
Fraude
Information marchandises et transports
Interactions
Informations mobilier - immobilier
Flux financiers hors impôts
Référence
Relations ou Liens
Gestion des Risques
Supply Chain
Dossier Fiscal Unique

x

x

x

x

Mail

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Figuur 29: Interfaces voor informatiecategorieën

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x

UME

Intranet

x
x
x

x

x
x

x
x

Internet

x

File transfer

x

Fax

x
x

Extranet

x

Réseau prive externe

La comptabilité
Informations personnelles sur de klant
Correspondances envoyées aux clients
CRM

Email

EDI

Figuur 30 geeft weer welke interfaces het meest geïdentificeerd zijn
als belangrijk om de flow van informatie in of uit de taken
geïdentificeerd door de BPR werkgroepen mogelijk te maken.
Het is belangrijk op te merken dat een taak gelinkt kan zijn aan
verschillende informatie elementen en dat een informatie element
toegankelijk kan zijn via verschillende interfaces. Daarom geeft het
percentage op deze grafiek, enkel het percentage van alle interfaces
weer. Zo is het intranet de belangrijkste interface, welke 42% van
alle gekozen interfaces vertegenwoordigd.

x
x
x

Interface

File t ransf er
7%

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Réseau prive
ext erne
2%
Fax
8%

Extranet
2%

Email
12%
M ail
13%

EDI
1%

UM E
5%
Int ranet
42%

Internet
8%

Figuur 30: Interfaces voor de FOD Financiën
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Met de beweging naar de To-Be situatie zal er ook een beweging zijn
van de huidige interfaces naar nieuwe interfaces. In het geval van
deze keuze wordt de informatie dan ook sterk beïnvloed door de AsIs situatie en de huidige interfaces en de mogelijkheid om te
veranderen is nog niet evident.
Het aantal interfaces zal in de toekomst beperkt worden om de
manier waarop de informatie binnenkomt en vertrekt bij de FOD
Financiën te standaardiseren.

3.3.5.6. Type interfaces
De type interfaces gedefinieerd in de ICT Toolbox voorzien meer
informatie over hoe de informatieflows mogelijk worden gemaakt.
Mogelijke types interfaces die opgenomen zijn in de keuzelijst van de
gegevensbank :
•
•

Realtime (72%)
Batch (14%)

Voor een aanzienlijk aantal taken (14%) werd deze informatie niet
geïdentificeerd. Deze informatie zal tijdens de gedetailleerde ontwerp
fase opnieuw bekeken moeten worden, om te kunnen bevestigen dat
de benodigdheden deze zijn zoals hier vermeld.

Het is bovendien ook belangrijk op te merken dat automatische
taken niet zijn opgenomen in de BPR processen. Wat wil zeggen dat
de hoeveelheid informatie die door de batch interfaces zal lopen
hoger zal zijn, wanneer deze taken in rekening worden gebracht.
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3.3.5.7. Frequentie
Het frequentieveld in de ICT Toolbox geeft meer informatie over de
informatieflows in of uit de verschillende taken – namelijk de
frequentie van de informatieflows.

Mogelijke frequenties die opgenomen zijn in de keuzelijst van de
gegevensbank :
-

dagelijks
wekelijks
tweemaandelijks
maandelijks
driemaandelijks
halfjaarlijks
jaarlijks

Deze informatie is beschikbaar in de gegevenbank. Er zijn in dit
stadium geen conclusies noodzakelijk. Voor de meeste taken is de
frequentie van de taken ongekend. De informatie is aanwezig om in
een later stadium als startpunt te gebruiken.
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3.4. To-Be
beeld)

Applicatiearchitectuur

(Horizontaal

Dit deel van het ICT-boek beschrijft de toekomstige architectuur van
de applicaties van de FOD Financiën.

Dit gedeelte van het boek eindigt met een analyse van de specifieke
behoeften (andere dan de behoeften die verband houden met de
categorieën, de subcategorieën en hun onderlinge links) die
geïdentificeerd zijn onder de ICT To-Be behoeften. De analyse heeft
dus betrekking op de resultaten in termen van andere behoeften en
de conclusies die men eruit kan trekken.

Het eerste gedeelte van dit deel bestaat uit een bespreking van de
belangrijke algemene principes voor de applicatiearchitectuur van de
FOD Financiën.
Het tweede gedeelte handelt over de applicatiecategorieën (de lijst
van categorieën is afkomstig van het Revenue Applications
Framework verder aangepast is om het framework af te stemmen op
de behoeften van de FOD Financiën). Dit deel begint met een
inleiding tot de applicatiecategorieën. Vervolgens wordt een eerste
beeld voorgesteld om de BPR-processen te situeren in het schema
van de applicaties – welke processen gebruik zullen maken van de
verschillende applicatiecategorieën.
Het derde gedeelte van deze sectie heeft betrekking op de applicaties
vanuit het standpunt van de entiteiten op niveau N-3 – welke
entiteiten nood zullen hebben aan welke types van applicaties (op
het niveau van de subcategorieën deze keer).
Tot slot bevat het vierde gedeelte de belangrijkste deliverable op het
niveau van de applicatiearchitectuur voor deze fase van het Coperfinproject – het schema van de To-Be applicaties . Dit schema toont de
verschillende applicaties en tools, evenals de interfaces die ze met
elkaar verbinden.
Om de link te leggen tussen de applicatiearchitectuur en de
informatiearchitectuur wordt elk toepassingstype beschreven in
termen van informatiesubcategorieën er nodig zijn.
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3.4.1. Algemene principes van de
Applicatiearchitectuur
In dit deel worden de behoeften en de principes beschreven die
nageleefd moeten worden in termen van applicatie door de
toekomstige architectuur van de applicaties .

Een geïntegreerde ICT-architectuur
Het eerste principe op het niveau van de To-Be applicatiearchitectuur
is dat de architectuur een geconsolideerde architectuur al zijn voor
de FOD Financiën en geen “opgesplitste” architectuur per entiteit.
Het komt er binnen de FOD Financiën op aan te vertrekken van een
situatie waarbij er één applicatiearchitectuur is per administratie, om
zo naar een situatie te evolueren waarin er één architectuur zal zijn
voor de FOD Financiën.
Vervolgens zal er een integratie zijn tussen de twee belangrijkste
pijlers van de ICT-architectuur - het Back Office en het Front Office –
in de voorgestelde architectuur voor de FOD Financiën.
De concepten Back Office en Front Office worden hierna beschreven.
Maar voordat ze beschreven worden, moet verduidelijkt worden dat
het « Front Office » en het « Back Office » applicaties en geen
interfaces vertegenwoordigen. Dit betekent dat zowel het Back Office
als het Front Office applicaties
bevatten, maar verschillende
applicaties (als er functionaliteiten van het Back Office beschikbaar
zijn in het Front Office, is dit in applicaties die ontwikkeld zijn binnen
het Front Office).

Het concept van “Back Office”
Het Back Office is het geheel van applicaties die beschikbaar zijn in
het Back Office om het transactionele werk van de FOD Financiën te
verrichten. De geïntegreerde back-office systemen staan in voor de
(transactionele) verwerking van de sleutelprocessen en worden
uitsluitend gebruikt door de ambtenaren van de FOD Financiën.
De FOD Financiën richt zich naar het concept van een geïntegreerd
back-office. Dit wil zeggen dat de back-office applicaties gebruikt
zullen worden door iedereen binnen de FOD Financiën. Het gebruik
van een applicatie zal niet beperkt zijn tot een entiteit die
verantwoordelijk is voor de verwerking van een belasting maar de
applicatie zal, in de mate van het mogelijke, gebruikt kunnen worden
door een groter deel van de FOD Financiën.
Voorbeelden van applicaties
bevinden zijn:
•

het geïntegreerd systeem

•

het Data Warehouse

die zich in het Back Office zouden

Het concept van “ Front Office”
Het Front Office is het geheel van applicaties die beschikbaar zijn in
de omgeving van het Front Office om klant tot dienst te zijn of om de
ambtenaren toegang te verlenen tot de gegevens of tot de
functionaliteiten van het type back office in applicaties die speciaal
hiertoe ontwikkeld zijn.
De applicaties
interne en/of

van het front office zijn zowel bestemd voor de
externe gebruikers en zijn toegespitst op de
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dienstverlening, de informatie en de interacties. Met het oog hierop
wordt gestreefd naar een doeltreffende integratie van de back-office
systemen.
De gebruikers van de applicaties van het front office zijn dus zowel
de ambtenaren van de FOD Financiën als alle klanten van de FOD
Financiën (de belastingplichtigen, de douanekantoren, de andere
FOD’s, de notarissen enz.). De uitleg van de term “Front Office” is
iets ruimer op ICT-niveau dan op CRM-niveau omdat de term de
interne gebruikers omvat en hun behoeften in termen van applicaties
die beschikbaar zijn binnen de FOD Financiën.
Voorbeelden van applicaties
bevinden zijn:

die zich in het Front Office zouden

•

Intervat

•

Call Centre

•

Elektronisch indienen van aangiftes

•

De toegang tot de informatie van de FOD Financiën van buitenaf.
Dit omvat de toegang voor de klanten tot hun gegevens die
opgeslagen zijn binnen de FOD Financiën (bijvoorbeeld via het
federale portaal) evenals de toegang voor de ambtenaren tot de
vereiste gegevens om over te gaan tot een controle enz.
•

Dienstverlening:

De terbeschikkingstelling van diensten die toegankelijk zijn van
buiten de FOD Financiën uit, vooral via internet.
Dit omvat de terbeschikkingstelling van diensten aan de klanten
maar ook de terbeschikkingstelling van diensten aan de
ambtenaren, zodat ze kunnen werken van buitenaf, bijvoorbeeld
voor de controleurs of de douanebeambten.

Interacties:

Het beheer van de interacties met de klant. Applicaties van dit
type zijn vooral CRM-applicaties die de interacties beheren met
de klanten via de verschillende interactiekanalen.

De front office applicaties zouden geïntegreerd moeten worden in de
back-office systemen, vooral om de volgende redenen:
•

De dienstverlening omvat de terbeschikkingstelling van de
ICT back-office applicaties in het ICT front office. Dit wil
zeggen dat dezelfde applicaties
op twee manieren
beschikbaar zouden kunnen zijn en dat de ene gekoppeld
moet zijn aan de andere

•

De in het front office ter beschikking gestelde informatie is
informatie die afkomstig is van de back-office

•

De interacties die beheerd worden door het front office
worden vervolgens verwerkt door de back-office.

De front office applicaties hebben drie belangrijke functionaliteiten:
•

Informatie :

Een van de manieren om deze integratie te bevorderen, is de « Work
Management » laag en de workflow gebruiken.
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De interne Workflow binnen een applicatie wordt verondersteld
geïntegreerd te zijn in de toepassing. Maar de « Work Management »
laag in het framework verwijst naar de laag die de workflow beheert
op een hoger niveau – de workflow tussen de verschillende
applicaties
(front en back office bijvoorbeeld) en andere work
management elementen dan de workflow.

Uniforme methoden en ontwikkelingstools
Met de beweging naar een geconsolideerde architectuur van de FOD
Financiën gaat ook een beweging gepaard in de richting van meer
uniforme ontwikkelingsmethoden met een geïntegreerde analysefase
die de inzameling omvat van de behoeften voor alle betrokken
entiteiten.
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3.4.2. De applicatiecategorieën en de links met de
BPR-processen
Dit deel introduceert het volledige “Revenue Applications Framework”
om het framework aan te passen aan de behoeften van de FOD
Financiën. Dit framework was de basis voor de uitdrukking van de
behoeften in termen van To-Be applicaties .
Daarna volgt een korte omschrijving van de categorieën en
subcategorieën van applicaties die buiten de scope van het Coperfinproject vallen. Deze beschrijving heeft tot doel in dit deel uitleg te
geven over de behoeften maar ook over de niet-behoeften die
geïdentificeerd werden binnen het Coperfin-project.
Tot slot worden de BPR-processen in het aangepaste schema van het
“Revenue Applications Framework” geplaatst en wordt uitleg gegeven
over dit framework.
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Het volgende schema (Figuur 31) is het (aangepaste) “Revenue
Applications Framework”. Dit is een framework dat de
toepassingstypes bevat die gebruikt zouden kunnen worden door de
FOD Financiën, aangevuld met de specifieke applicaties van de FOD
Financiën.
De blokken (Core Processing enz.) vertegenwoordigen de
applicatiecategorieën en de blokken binnen deze blokken
vertegenwoordigen de toepassingssubcategorieën (ter beschikking
gesteld om de behoeften in termen van To-Be ICT te definiëren op
het niveau van de taken).

Planning Applications
Trend Analysis
Supply Chain Mgmt

Financial Planning

HR Planning

Managing Applications

Accounts Payable
HRM

Accounts Receivable

Financial Control

EIS

Risk Management

MIS

Managing Contracts
Contract Negotiation

Channel
Management
Manage
Customer
Channels
Measure
Channel
Effectiveness
Manage
Third Party
Channels

Contract Management

CRM & Customer Support
Understand Customer needs
Retain Compliant Customers
Support / Contact Centre

Proactive
Initiatives

Product & Service Marketing
Marketing

Marketing
Support

New
Products
& Services

Core Processing
Registration

Audit

Returns / Liability

Client Accounting

Payment
Processing

Financial
Accounting

Debt Management

Customs

Correspondence

Patrimony
Documents

Learning Applications
Simulation

Education

Reference

GIS

Work Management
Decision
Support

Case
Management

Scheduling /
Resource Management

Document
Management

Workflow

Intelligence, Risk & Knowledge Management
Data (Intelligence)
Collection

Develop
Customer Insight

Knowledge
Management

Analysis
Engine

Risk
Assessment

Figuur 31: Het Framework van de applicaties voor de FOD Financiën
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3.4.2.1. Categorieën en subcategorieën van applicaties
buiten de scope van Coperfin
In dit deel wordt uitgelegd waarom bepaalde categorieën en
subcategorieën van applicaties buiten de scope van het Coperfinproject vallen – de meeste maken deel uit van de « Stafdiensten »
en worden dus niet beschouwd in de context van Coperfin.
In het volgende schema zijn de categorieën en de subcategorieën
waarvan de behoefte niet werd uitgedrukt door de FOD Financiën (in
de ICT Toolbox) aangeduid in het wit. Voor de overige is de behoefte
uitgedrukt.

Planning Applications
Trend Analysis
Supply Chain Mgmt

Financial Planning

HR Planning

Managing Applications

Accounts Payable
HRM

Accounts Receivable

Financial Control

EIS

Risk Management

MIS

Managing Contracts
Contract Negotiation

Channel
Management
Manage
Customer
Channels
Measure
Channel
Effectiveness
Manage
Third Party
Channels

Contract Management

CRM & Customer Support
Understand Customer needs
Retain Compliant Customers
Support / Contact Centre

Proactive
Initiatives

Product & Service Marketing
Marketing

Marketing
Support

New
Products
& Services

Core Processing
Registration

Audit

Returns / Liability

Client Accounting

Payment
Processing

Financial
Accounting

Debt Management

Customs

Correspondence

Patrimony
Documents

Learning Applications
Simulation

Education

Reference

GIS

Work Management
Decision
Support

Case
Management

Scheduling /
Resource Management

Document
Management

Workflow

Intelligence, Risk & Knowledge Management
Data (Intelligence)
Collection

Develop
Customer Insight

Knowledge
Management

Analysis
Engine

Risk
Assessment

Figuur 32: Categorieën & subcategorieën buiten de scope van Coperfin
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De planningapplicaties
(Alles in deze categorie valt buiten de scope)
De planningapplicaties vallen buiten de scope van Coperfin.
Deze applicaties verwerken de planning op een hoog niveau, dat van
de FOD Financiën, terwijl het Coperfin-project betrekking heeft op
een meer operationeel niveau (dagelijks werk).
Er zijn toch planningapplicaties die zich op operationeel niveau
bevinden, in de laag “Work Management” – bijvoorbeeld “Scheduling
/ Resource Management” en “Ondersteuning bij de besluitvorming”.

De beheerapplicaties
(Enkel “Supply Chain Management” valt binnen de scope van
Coperfin voor deze categorie)
Om dezelfde redenen als voor de planningapplicaties vallen de
beheerapplicaties ook buiten de scope van Coperfin, behalve ingeval
van de subcategorie “Supply Chain”.
De beheerapplicaties verwerken het beheer altijd op het niveau van
de FOD Financiën, en niet op operationeel niveau. De enige
uitzondering is de subcategorie “Supply Chain Management” die
gekoppeld is aan het proces « Levering en distributie » (39) en die
een systeem is van het type ERP dat gekoppeld zal worden aan het
ERP HR-systeem en dat zich op het niveau van de FOD Financiën
bevindt in plaats van op operationeel niveau.
Procedure 39 heeft de behoefte uitgedrukt om toegang te hebben tot
de subcategorie « Supply Chain Management », maar hier moet
opgemerkt worden dat het binnen ditzelfde ERP-systeem

noodzakelijk zal zijn om toegang te hebben tot functionaliteiten van
het type « Accounts Payable » en « Accounts Receivable » om de
betalingen en de ontvangsten van dit proces te beheren.
Er zijn ook applicaties van het type « beheerapplicaties » die zich
op het operationele niveau bevinden in de “Work Management” laag
– bijvoorbeeld “Decision Support” - of in de “Intelligence, Risk &
Knowledge Management” laag – bijvoorbeeld “Risk Assessment”.

Het beheer van de contracten
(Alles valt buiten de scope van deze categorie)
De contractbeheerapplicaties
vallen ook buiten de scope van
Coperfin. Dit valt te verklaren door dezelfde redenen als die voor de
twee vorige categorieën. Dit betreft ook het beheer van de
contracten op het niveau van de FOD Financiën, wat zal gebeuren
door de « Stafdiensten ».

Het beheer van de kanalen
(Alles valt buiten de scope in deze categorie)
Hoewel beoogde toekomstige applicaties in het Coperfin-project
gebruik zullen maken van verschillende interactiekanalen, valt het
beheer van deze kanalen ook buiten de scope van het Coperfinproject en zal dit ook verwerkt worden door de « Stafdiensten ». Dit
is geen applicatiecategorie die gebruikt zal worden door de
gebruikers van de operationele systemen.
Het beheer van de kanalen waarvan hier sprake is heeft betrekking
op de interacties buiten de FOD Financiën en wordt gebruikt om de
doeltreffendheid van deze kanalen te meten.
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Beheer van de relaties en klantenondersteuning
(De subcategorie “Retain Compliant Customers” werd niet gekozen in
deze categorie)
Deze subcategorie werd niet gekozen, ook al maakt ze deel uit van
de scope van Coperfin. De functionaliteiten in deze subcategorie
lijken sterk op dit in de subcategorie “Proactive Initiatives” en die
van het contact center die wel gekozen werden.

Producten en dienstenmarketing
(De subcategorie “Marketing Support” werd niet gekozen in deze
categorie)
Deze subcategorie valt buiten de scope van het Coperfin-project
omdat dit behandeld zal worden door de « Stafdiensten » en niet
door de gebruikers van de operationele systemen.

Leerapplicaties
(De subcategorie “Education” werd niet gekozen in deze categorie)
Deze subcategorie valt ook buiten de scope van Coperfin omdat ze
behandeld zal worden door de stafdiensten (deze applicaties zullen
ten diensten staan van Personeel en Organisatie - P&O).
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3.4.2.2. BPR-processen in het Framework van de applicaties
In dit deel worden de relevante applicatiecategorieën voor de FOD
Financiën beschreven en wordt de link gelegd tussen de BPRprocessen en de applicatiecategorieën, om vervolgens uit te leggen
waarom bepaalde processen nood hebben aan bepaalde types van
applicaties .

Planning Applications
Trend Analysis
Supply Chain Mgmt

Financial Planning

HR Planning

Managing Applications

Accounts Payable
HRM

Accounts Receivable

Financial Control

EIS

Risk Management

MIS

Managing Contracts
Contract Negotiation

De onderstaande schema’s tonen het volgende:
Figuur 33: Een inleiding tot de applicatiecategorieën:
De applicatiecategorieën binnen de scope van het Coperfin-project.

Channel
Management
Manage
Customer
Channels
Measure
Channel
Effectiveness

Figuur 34: Een inleiding tot de BPR-processen:
Het schema van de BPR-processen en hun respectieve nummers.

Manage
Third Party
Channels

Contract Management

CRM & Customer Support
Understand Customer needs
Retain Compliant Customers
Support / Contact Centre

Proactive
Initiatives

Product & Service Marketing
Marketing

Marketing
Support

New
Products
& Services

Core Processing
Registration

Audit

Returns / Liability

Client Accounting

Payment
Processing

Financial
Accounting

Debt Management

Customs

Correspondence

Patrimony
Documents

Learning Applications
Simulation

Education

Reference

GIS

Work Management

Figuur 35 en Figuur 36: Grafieken die de ICT-behoeften aantonen per
procesgroep.

Figuur 37: De links tussen de applicatiecategorieën en de BPRprocessen:

Decision
Support

Case
Management

Scheduling /
Resource Management

Document
Management

Workflow

Intelligence, Risk & Knowledge Management
Data (Intelligence)
Collection

Develop
Customer Insight

Knowledge
Management

Analysis
Engine

Risk
Assessment

Figuur 33: Applicatiecategorieën binnen de scope van Coperfin

De links tussen Figuur 33 en Figuur 34.
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Processus de management
Personnel et
Organisation
(incl. gestion des
connaissances)

Budget et
contrôl e
de gesti on

Processus fonctionnels Impôts & R ec.

Secrétariat et
services
logistiques

ICT

Perception

7. Rec ettes
Réglementation
et Proc édures
de tr avail

2. Collecter et
gérer données
fiscales

41. R églementation

5. Calcul er dettes, créanc es,
risques fin. ou
droit de remb. .

8. Dépenses

6. Acti on s ur le
bilan fisc al

14. C ons erver et
mettr e
à jour l a documentati on

15. Li vrer de
l’information
patrimoni ale

11. Acquérir et
aliéner
des biens

12. Evaluer des
biens

10. R éclamer
des droits

16. Traitement
des dés accords

Processus de support
Gestion de
la caisse
dépôt et
consignati on

Gestion de
la Trésorerie

4. Autorisati ons

44. Information

13. R édiger et
passer un acte
authentique

3. Collecter et
gérer données
préavis d’arriv. et
déclarations

42. C ommentaire

43. Méthodes de
travail

Processus pour traitement spécifique

Processus dirigeants

18. D éter miner
l’approc he de
contrôl e

17. Gestion des
risques

Etudes et
enquêtes

Processus fonctionnels Doc. Patri moniale

9. Clôture et
vérification

1. Collecter et
gérer données
personnelles

Audit i nter ne

20. Vérificati on
de l a situation
fiscale

19. Sélec tion
contrôl e

38. Expertise
opér ationnelle

39. Li vraison et
distribution

40. Intégration
cycle
économique
des entreprises

35. Strat.et dével.
des modèl es
de prestation
de s ervic es

36. Gestion des
modèles de
contrôl e

37. G estion des
modèles de
recouvrement

21. C ontrôl e
administratif
et comptable

45. Avis externe
et
collaboration

22. C ontrôl e
mobile

46. Gestion des
impulsi ons

23. G estion des
inputs de
Fraude

47. Sui vi

26. Gestion des
inputs de
Recouvrement

32. C ompréhension des clients

24. Traitement
des affaires
de Fraude

27. D éter miner
l’approc he de
recouvrement

33. D éter miner
l’approc he
de prestation
de s ervic es

28. Proposition
d’action de
recouvrement

25. Traitement
des dossiers
de Fraude

29. C auti ons

30. Mes ures
conser vatoires

31. R ecouvrement

34. Interaction
générale

Figuur 34: Het schema van de BPR-processen
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Type applicaties voor Coperfin processen

Work
Management
25%

Managing
Applications
1%

CRM
4%

Intelligence,
Risk,
Knowledge
11%

Core
Processing
59%

Figuur 35: Type applicaties voor Coperfin processen
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Applicaties voor procesgroep 'Functionele processen
voor specifieke verwerking'

Applicaties voor procesgroep
'Functionele processen Patrimonium
Documentatie'

Other / Not
Defined
32%

Work
Management
6%

Intelligence,
Risk, Knowledge
3%

Applicaties voor procesgroep 'Inning'

Work
Management
7%

Core
Processing
47%
Managing
Applications
3%
Work
Management
3%

CRM
15%

Core Processing
91%

Core Processing
15%
Work
Management
36%

Core Processing
89%

Applicaties voor procesgroep 'Ondersteunende
Processen'

Applicaties voor procesgroep 'Specifieke verwerking'

Applicaties voor procesgroep 'Sturende Processen'

Work
Management
34%

CRM
2%

Intelligence,
Risk, Knowledge
2%

Intelligence, Risk,
Know ledge
42%

Core
Processing
48%

Applicaties voor procesgroep
'Reglementering en Werkprocedures'
Managing
Applications
6%

Intelligence,
Risk, Knowledge
8%

Work
Management
56%
Intelligence,
Risk, Knowledge
34%

CRM
15%

CRM
2%
Intelligence,
Risk,
Knowledge
16%

CRM
2%
Work
Management
86%

Figuur 36: Type applicaties per procesgroep
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Planning Applications
Managing Applications

39

Managing Contracts
Channel
Management

CRM & Customer Support
34

32
33

35

10

46
44

41 42 43
45 44

35
45
35

37

1
3

6
11

Work Management
23
27
40
18
38

20

19

34

25

43

29

36

33

2
5

7

12 13
15
14
16

35

43 47
41
42

8

9

4

Product & Service Marketing

Learning Applications

Core Processing

7

16

22

21

30
31

24

20

24
22
34
21 19 28
25
31

Intelligence, Risk & Knowledge Management
27
26 33
17
40 38 36
23
18
32

21

25 20 19
22 28 24

Figuur 37: Links tussen de applicatiecategorieën en de BPR-processen
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verwerking
van
verrekeningen)

Onderstaande paragrafen geven informatie omtrent de categorieën
die van belang zijn voor CoperFin alsook de link naar de processen.

betalingen,

terugstortingen

en

Kernprocessen

•

Kernprocessen
applicaties
laten
de
FOD
Financiën
toe
klanteninformatie (persoonlijke en fiscale) te verwerken en de
kernactiviteiten uit te voeren. Dit omvat registratie, schuldenbeheer,
verwerking van betalingen,…

Het uitvoeren van een specifieke behandeling in het kader
van een controle, fraudebestrijding of invorderingsacties.
(Module controlebeheer)

•

Het beheer en de opvolging van alle correspondentie binnen
de FOD Financiën.

•

Het beheer van activiteiten binnen Douane en Accijnzen
wordt voorzien in een specifieke module Douane.

De volgende groepen processen
Kernprocessen applicaties:

worden

ondersteund

door

De volgende subcategorieën worden voorzien binnen Kernprocessen

•

Functionele processen belastingen en invorderingen

•

Inning

•

Registratie

•

Functionele processen patrimonium documentatie

•

Aangiften/Passief fiscaal en niet-fiscaal

•

Processen voor specifieke verwerking

•

Schuldenbeheer

•

Controlebeheer

•

Correspondentie

•

Financiële boekhouding

•

Verwerking van de betaling

•

Terugstorting en verrekening

•

Patrimoniale documentatie

•

GIS

•

Douane

Deze groepen van processen gebruiken de kernprocessen applicaties
vermits deze modules de kernactiviteiten van de FOD Financiën
faciliteren:
•

•

Het beheren en verwerken van persoonlijke en fiscale/nietfiscale informatie wordt voornamelijk behandeld in de
modules Registratie en Aangiften (Passief fiscaal en nietfiscaal). Een specifieke module voorziet in het beheer van
patrimoniale informatie en GIS documenten.
Het beheren en verwerken van alle financiële aspecten van
belastingen
(schuldenbeheer,
financiële
boekhouding,
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CRM & Customer Support

•

Begrijpen van de noden van de klant/inzicht klant

CRM & Customer support applicaties zijn nodig om de FOD Financiën
performant te maken inzake het aantrekken, ontwikkelen en
ondersteunen van klantenrelaties.

•

Proactieve initiatieven

•

Ondersteuning/contact center

•

Behouden van inschikkelijke burgers (niet van toepassing)

De volgende groepen processen worden ondersteund door CRM and
Customer Support applicaties:
•

Sturende processen

•

Processen voor specifieke verwerking

•

Ondersteunende processen

Naast de kernactiviteiten worden binnen de FOD Financiën ook
activiteiten ontwikkeld rond de burger: klanteninzicht, ontwikkelen
van
een
dienstverleningsmodel
en
bepalen
van
een
dienstverleningsaanpak. Deze activiteiten worden vergemakkelijkt
door modules die analyses op klanteninformatie en pro-actieve
initiatieven naar de burger faciliteren.
Verder faciliteert de module Ondersteuning/Contact center de
klanteninteracties. Zo worden de operatoren in het call center
geholpen bij de interacties per telefoon en per correspondentie. De
operatoren kunnen in het enig dossier de nodige informatie
raadplegen: klanteninformatie, informatie met betrekking tot
interacties, CRM informatie, ….

De volgende subcategorieën
Customer Support:

worden

voorzien

binnen

CRM

&
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Producten & Dienstenmarketing

Leerapplicaties

Producten- & Dienstenmarketing legt de nadruk op een pijler
onafhankelijke product- en dienstenontwikkeling binnen de FOD
Financiën. Deze applicatie verzekert dat alle relevante markt- en
product informatie verzameld wordt en maakt de toewijzing van
teams mogelijk aan het opvolgen en managen van de product en
diensten portfolio van de FOD Financiën.

Leerapplicaties ondersteunen de FOD Financiën in het opbouwen van
de nodige competenties (vb. kennis, vaardigheden en gedrag) voor
het uitvoeren van de kernactiviteiten. De applicaties bestaan uit een
simulatietool waarmee rollenspellen en andere interactieve
oefeningen kunnen ondersteund worden. Verder biedt het een basis
voor e-learning waarbij gepersonaliseerde training kan aangeboden
worden inclusief, evaluatie, coaching,….

De groep Ondersteunende processen worden ondersteund door
Producten en Dienstenmarketing.
Sommige sturende processen en processen voor specifieke
verwerking zullen ook gebruik maken van de producten &
dienstenmarketing.
Producten en Dienstenmarketing maakt het proces strategie en
ontwikkelen dienstverleningsmodel mogelijk door het bieden van
functionaliteiten in verband met marketing, marketingondersteuning
en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

De volgende subcategorieën worden voorzien binnen Product- en
Dienstenmarketing:
•

Marketing

•

Marketingondersteuning (buiten scope)

•

Nieuwe producten en diensten

De volgende groepen
Leerapplicaties:

processen

worden

•

Ondersteunende processen

•

Reglementering en werkprocedures

ondersteund

door

Bij het ontwikkelen van een strategie en dienstverleningsmodellen
wordt er gebruikt gemaakt van simulaties om inzichten te genereren
in toekomstige behoeften van klanten. Deze simulatietool is een
onderdeel van de leerapplicaties.
Voor het verspreiden van (nieuw) ontwikkelde leermethodes wordt
het proces reglementering en werkprocedures onderbouwd door
leerapplicaties. Deze kunnen intern als extern aan de FOD Financiën
ter beschikking worden gesteld.
De volgende subcategorieën worden voorzien binnen Leerapplicaties:
•

Simulatie

•

Opleiding (buiten scope)

•

Referentie
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Work Management
Work management applicaties laat toe dat ‘zaken’ of ‘dossiers’
efficiënt en effectief worden opgevolgd en gemonitored. Dit omvat
case
management,
work
flow
management
en
tijd
en
middelenbeheer. Case management wordt hier bedoeld in zeer
beperkte zin en mag niet verward worden met het Coperfin thema
Case Management. Het Coperfin thema bevat niet enkel het workflow
element case management (subcategorie) maar is uitgebreid met
linken naar Enig Dossier, Analyses, ….
Er wordt op gewezen dat er vaak verwarring is omtrent het verschil
tussen “Work Management” en “ Core Processing”.
De applicaties van het type « Core Processing » zijn de applicaties
die het centrale werk van de FOD Financiën bevorderen. Deze
applicaties
zouden dus beschouwd moeten worden als de
belangrijkste applicaties van de FOD Financiën. Deze applicaties
zullen beschikken over « ingebouwde » “Work Management”
(Workflow) elementen om het werk te vergemakkelijken dat verband
houdt met de Core Processing van de FOD Financiën.
Vervolgens wijst de uitdrukking van de behoefte van een applicatie
van het type « Work Management » erop dat het proces in kwestie
iets doet dat specifiek verband houdt met het beheer van het werk –
bijvoorbeeld enkele taken in het fraudeproces. De uitdrukking van
deze behoefte wijst erop dat dit proces toegang zal moeten hebben
tot een applicatie (meer bepaald van het front-office type) die
speciaal hiertoe ontwikkeld is en die verschilt van de centrale
applicaties.
De verwarring omtrent het verschil tussen “Work Management” en
“Core Processing” kan zich vertalen in een zekere verwarring omtrent
de informatie die ingezameld wordt om de ICT To-Be behoeften te

definiëren. In de fase van de analyse en het ontwerp zal deze
informatie nog onderzocht worden om te bevestigen dat de “split”
tussen deze twee applicaties correct is.
De volgende groepen processen worden ondersteund door Work
management applicaties:
•

Sturende processen

•

Processen voor specifieke verwerking

•

Ondersteunende processen

•

Reglementering en werkprocedures

Deze processen maken noodzakelijk gebruik van deze applicaties.

Binnen de work management applicaties wordt verondersteld dat
workflow een facilitatie zal bieden aan alle processen. Het opvolgen
van het werk kan hierdoor optimaal georganiseerd worden.
De processen zullen grotendeels geholpen worden door de module
Dossierbeheer waarbij de functionaliteiten voorzien zijn om een
dossier op te volgen, teams toe te kennen aan dossiers en op te
volgen. Deze ondersteuning wordt uitgebreid met de module
Tijdsbeheer/Middelenbeheer waarbij de inplanning van tijd en
middelen per dossier gemaakt kan worden. Dit geldt specifiek voor
processen in het kader van Fraudebestrijding en Controle.
Andere modules voorzien decision support (bevraag mogelijkheden,
rapporteringsmogelijkheden,
analyses,
voorspellingen,…)
en
documentbeheer (scannen, bewaren en linken van documenten;
versie controle, …)
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Risico- en Kennisbeheer
De
volgende
subcategorieën
Workmanagement:
•

Workflow

•

Dossierbeheer

•

Tijdsbeheer/Middelenbeheer

•

Decision Support

•

Documentbeheer

worden

voorzien

binnen

Risico- en Kennisbeheer applicaties ondersteunen de FOD Financiën
bij het verzamelen van informatie en kennis in een centrale
gegevensbank en bij het synthetiseren en distribueren van deze
informatie naar alle belanghebbenden binnen de organisatie.

De volgende groepen van processen worden ondersteund door
Risico- en Kennisbeheer:
•

Sturende processen

•

Processen voor specifieke verwerking

•

Ondersteunende processen

•

Reglementering en werkprocedures

Verschillende ondersteunende processen zullen gebruik maken van
de modules uit Risico- en Kennisbeheer: het verzamelen van
gegevens voor analyse, organisatie van deze informatie,
analysemotor en het ontwikkelen van profielen en inzichten. In
combinatie met de module Risico-evaluatie geldt dit voor de
processen
risicobeheer,
bepalen
van
controleaanpak,
selectiecontrole, bepalen aanpak invorderingsactie, voorstel voor
invorderingsactie, inpulsbeheer fraude, inputbeheer invordering,…
Specifiek
geldt
dit
voor
de
processen
ontwikkelen
van
dienstverleningsmodellen,
bepalen
dienstverleningsaanpak,
informatie, Extern advies & medewerking. Deze applicaties zullen
hoofdzakelijk leiden tot de mogelijkheid tot confrontatie van
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gegevens uit het enig dossier met vooraf ontwikkelde risicoprofielen
waardoor een voorstel tot selectie kan uitgewerkt worden.

De volgende subcategorieën worden voorzien binnen Risico- en
Kennisbeheer:
•

Gegevens/kennisverzameling

•

Risico evaluatie

•

Kennisbeheer

•

Analyse motor

•

Ontwikkel klanteninzicht

Beheerapplicaties
Beheerapplicaties ondersteunen de FOD Financiën met het beheer
van de organisatie en meer bepaald op het vlak van personeel- en
financieel beheer.

De groep Ondersteunende processen maken gebruik van Beheer
applicaties.
Het proces Levering en Distributie wordt grotendeels mogelijk
gemaakt door de module beheer “Supply Chain”. Deze module biedt
logistieke
ondersteuning
rond
leveringen,
voorraadbeheer,
bestellingen en aanmaak van producten.

De
volgende
subcategorieën
Beheerapplicaties:

worden

voorzien

•

Te ontvangen rekeningen (buiten scope)

•

Te betalen rekeningen (buiten scope)

•

Beheer ‘supply chain’

•

Financiële controle (buiten scope)

•

Human Resources Management (buiten scope)

•

Risicobeheer (buiten scope)

•

Management Information Systems (MIS)
Information Systems (EIS) (buiten scope)

en

binnen

Enterprise
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3.4.3. De applicaties per entiteit (Niveau N-3)
De tabel heeft als bedoeling aan te tonen welke pijlers welke ICT
applicaties nodig zullen hebben.
Informatie uit het organisatieboek geeft immers een beeld van het
gebruik van bepaalde processen binnen de organisatorische
entiteiten.

veroorzaakt naar de voorgestelde architectuur. Immers, het is
enkel de invulling die wordt geconcretiseerd.
Het gebruik van applicaties impliceert in principe de aspecten
'invullen' en 'gebruiken'. Ontwikkelingen behoren normaliter tot de
verantwoordelijkheden van de nieuwe ICT Stafdienst.

Er is dan ook een eenduidige relatie met de ICT To-Be documenten,
want een 'X' duidt aan dat de behoefte werd genoteerd voor een
applicatie voor een taak die tot een bepaald proces behoort.
De tabel is dan ook het resultaat van de 'bottom-up' inventarisatie
van ICT behoeften voor het vervullen van taken.
Suggesties over wat de gewenste situatie kan zijn m.b.t. het gebruik
van applicaties werden in de tabel met de aanduiding 'O'
opgenomen. Hierbij is het belangrijk op te merken dat bij deze
suggesties ('O' in de tabel) de passage via de ICT database (To-Be
behoeften per taak) nodig is om consistentie te blijven behouden.
Het behoort tot de taken van het nieuwe management om deze tabel
te hanteren als startpunt om dan - in overleg met de ICT Stafdienst en met nog meer inzichten, de invulling qua ICT applicaties naar de
pijlers te concretiseren.
Bovendien moeten we hierbij opmerken dat suggesties
(aangeduid met ‘O’ in de tabel) zich situeren binnen het
algemene kader van de voorgestelde ICT architectuur van de
FOD Financiën ('top-down' approach).
We zijn gestart met het gebruik van een Framework (kader),
specifiek aan een 'Ministerie van Financiën' en verfijnen dit
verder voor de FOD Financiën, zonder dat dit consequenties
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Figuur 38: Entiteiten en Applicaties (a)
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Figuur 39: Entiteiten en Applicaties (b)
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Figuur 40: Entiteiten en Applicaties (c)
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3.4.4. Deliverable: Het schema van de To-Be
applicaties
In dit deel wordt de belangrijkste deliverable van de
Applicatiearchitectuur voorgesteld voor deze fase van het project –
het schema van de applicaties en de onderlinge links. Het deel bevat
een inleiding tot de architectuur, het schema van de architectuur en
een beschrijving van de belangrijkste links tussen de applicaties.

Er wordt gewezen op het verschil tussen een architectuur en een
framework. De in het schema hierna voorgestelde architectuur toont
niet de toepassingstypes maar de applicaties zelf die in de toekomst
zullen bestaan en de links tussen de applicaties.
Het framework heeft gewoon dienst gedaan als “building block” om
de inzameling van de toekomstige behoeften te vergemakkelijken en
om het schema hierna op te stellen.

In het schema hierna is er een link tussen de architectuur en het
Framework – de verschillende kleuren in het schema zijn gekoppeld
aan de verschillende « blokken » van het toepassingsframework
(bijvoorbeeld Core Processing, CRM, Work Management enz.).
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3

Scheduling / Resource Management

ERP
Accounts Payable

General Ledger

Supply Chain Mgmt

Accounts Receivable

Production Planning

HR

1
Integrated Processing System

Workflow

Registration

Audit

5

Returns / Liability

Client A/C

Payments

Financial A/C

Debt Management

Custom s

Corre spondence

Patrimony Documents

Decision
Support

Analysis
Engine

6
7

Learning
Simulation

Proactive Initiatives

Client Insight

Marketing

Campaign Mgmt

8
Knowledge
Management

Reference

2

Document
Management

New Products &
Services

Contact Centre
Telephone

4

Risk
Assessment

Data
Warehouse
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Case
Management

Work Management

Decision
Support

Face to Face
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Figuur 41: De To-Be Applicatiearchitectuur
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•
De belangrijkste links in de applicatiearchitectuur
Het bovenstaande schema bevat de toekomstige applicaties
FOD Financiën en hun onderlinge links. Deze applicaties
geïntroduceerd in deel 3.4.2.2 van dit hoofdstuk en ze
gedetailleerder besproken in de delen met betrekking
architecturen die gebaseerd zijn op de 7 thema’s.

van de
worden
worden
tot de

Hier moet verduidelijkt worden dat dit schema de logische
architectuur van de applicaties voorstelt en niet de fysieke
architectuur. Dit wil zeggen dat de links tussen de applicaties
logische links zijn en geen fysieke links.
In het volgende deel wordt uitleg gegeven over de links tussen de
applicaties, met als uitgangspunt de belangrijkste blokken. Deze
punten zijn niet exhaustief maar gegeven de belangrijkste redenen
voor de links aan.

Integrated Processing System (1)

Decison Support

Het Decision Support systeem bevordert het centrale werk van de
FOD Financiën door gebruik te maken van de informatie van het Data
Warehouse. Vervolgens worden de “resultaten” van de Decision
Support gebruikt om het operationeel werk te beheren.
In het bovenstaande schema is het decision support systeem een
autonome applicatie maar is het toch mogelijk om deze
functionaliteiten op te nemen in het geïntegreerd systeem. Dit is iets
dat onderzocht moet worden in de volgende fasen.
•

Data Warehouse

De informatie van het geïntegreerd systeem is basisinformatie van
het Data Warehouse, gebruikt om analyses te verrichten.
•

Knowledge Management

Het
Knowledge
Management
systeem
bevat
informatie
(reglementeringen, werkprocedures enz.) die vereist zijn om het
operationeel werk te bevorderen.

Het geïntegreerd systeem (Core Processing) is om de volgende
redenen gekoppeld aan de volgende systemen:

Vervolgens zou deze informatie (werkprocedures bijvoorbeeld)
geïntegreerd kunnen worden in het geïntegreerd systeem om de
fasen aan te duiden die vereist zijn om een proces te vormen.

•

•

Work Management

De work management laag bevordert het werk tussen de applicaties
– tussen het geïntegreerd systeem en andere applicaties.
•

ERP

Het ERP-systeem staat in voor het beheer van de correspondentie die
verstuurd wordt door de FOD Financiën (het proces “Levering en
distributie”) en die “aangemaakt” wordt in het geïntegreerd systeem.

Case Management

Het Case Management bevordert het beheer van de “dossiers”. Het
Work Management bevordert de werkstromen in 2 richtingen tussen
Case Management en het geïntegreerd systeem – de informatie van
het geïntegreerd systeem wordt gebruikt door het Case Management
en de “resultaten” van het Case Management wijzen op de fasen die
moeten worden doorlopen in het geïntegreerd systeem.
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•

Vervolgens staat het ERP-systeem in voor het beheer van de
correspondentie die het Contact Centre verstuurt naar de klanten.

Risk Assessment

Het Risk Assessment systeem wijst het geïntegreerd systeem aan
welke burgers bijgestaan of gecontroleerd moeten worden (creatie
van een risicoprofiel en confrontatie tussen het risicoprofiel en de
klanten).
•

•

De feedback van het klantenkennissysteem wordt opgeslagen en
gebruikt in het contact center.

Client Insight

•

De resultaten van de analyses in het klantenkennissysteem worden
doorgegeven aan het geïntegreerd systeem om het operationeel
werk nog te bevorderen.
•

Contact Centre

•

Proactive Initiatives

De informatie over de pro-actieve initiatieven zal opgeslagen worden
in het contact center – bijvoorbeeld de namen van de klanten naar
wie brieven zijn verstuurd tijdens een campagne.
•

Contact Centre (2)

Data Warehouse

De informatie van het contact center (contact met de klant,
verstuurde campagnes enz.) wordt toegevoegd aan de informatie
van het geïntegreerd systeem om de basis van het Data Warehouse
te leggen die gebruikt wordt om analyses te verrichten.

Het Contact Centre is om de volgende redenen gekoppeld aan de
volgende systemen:
Work Management

De work management laag bevordert het werk tussen de applicaties
– tussen het contact center en andere applicaties.
•

Knowledge Management

De gebruikers van het systeem in het contact center zullen toegang
hebben tot de informatie die opgeslagen is in het Knowledge
Management systeem (Scripts, FAQ’s enz.).

Het contact center zal toegang hebben tot de informatie van het
geïntegreerd systeem om antwoorden te geven aan klanten omtrent
de fiscale situatie, om documenten te versturen enz.

•

Client Insight

ERP (3)
Het ERP-systeem10 is om de volgende redenen gekoppeld aan de
volgende systemen:

Geïntegreerd systeem en ERP-systeem

Het contact center zal toegang hebben tot de informatie van het ERPsysteem en van het geïntegreerd systeem om te antwoorden op de
vragen van de klanten in deze twee domeinen.

•
10

Work Management

cfr. 5.3 Appendix C – ERP Supply Chain Management
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De work management laag bevordert het werk tussen de applicaties
– tussen het ERP-systeem en andere applicaties.

Deze tools bevinden zich in de omgeving van het Data Warehouse
om de informatie om verschillende redenen te analyseren.

•

•

Integrated Processing System, Contact Centre

Cf. de andere delen – het beheer van de correspondentie.
•

De risicoprofielen worden opgeslagen in het Data Warehouse.

New Products & Services

De informatie van het systeem “Nieuwe producten & diensten” zal
gebruikt worden in het ERP-systeem om de nieuwe te creëren
producten enz. aan te wijzen.

Het Work Management systeem is om de volgende redenen
gekoppeld aan de volgende systemen:
•
ERP, Integrated
Management

Processing

System,

Contact

Centre,

Case

Cf. deze delen – de work management laag bevordert het werk
tussen de applicaties.

Data Warehouse (5)
Het Data Warehouse (cf. deel 3.10.3.2.1 voor een beschrijving) is
om de volgende redenen gekoppeld aan de volgende systemen:
Integrated Processing System, Contact Centre

Cf. deze delen – de informatie van deze systemen bevindt zich in het
Data Warehouse.
•

Client Insight (6)
Het klantenkennissysteem is om de volgende redenen gekoppeld aan
de volgende systemen:
•

Work Management (4)

•

Risk Assessment

Decision Support, Client Insight, Analysis Engine

Data Warehouse

Cf. het andere deel – het klantenkennissysteem bevindt zich in de
Data Warehouse omgeving en gebruikt de informatie die erin zit.
•

Proactive Initiatives

Deze pro-actieve initiatieven (campagnes enz.) zijn gebaseerd op de
informatie en de feedback van het klantenkennissysteem.
•

Integrated Processing System, Contact Centre

Cf. deze delen - de feedback van het klantenkennissysteem wordt
opgeslagen en gebruikt in deze systemen.
•

Marketing (en Nieuwe producten & diensten)

De Marketing kan gebaseerd zijn op de feedback van het
klantenkennissysteem en de ontwikkeling van nieuwe producten en
diensten is gebaseerd op de analyse in het Marketingsysteem.

Case Management (7)
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Het Case Management systeem is
gekoppeld aan de volgende systemen:

om

de

volgende

redenen

•
Work Management, Integrated Processing System, Knowledge
Management
Cf. deze delen – het work management bevordert de werkstromen
tussen Case Management en het geïntegreerd systeem, en het
Knowledge Management systeem bevordert het werk aan de
dossiers.
•

Decision Support

Dit tweede Decision Support systeem is gebaseerd op de informatie
in het Case Management systeem en niet op de informatie in het
Data Warehouse. Het systeem bevordert het werk met betrekking tot
het beheer van de dossiers.

Knowledge Management (8)
Het Knowledge Management systeem is om de volgende redenen
gekoppeld aan de volgende systemen:
•
Integrated
Centre

Processing

System,

Case

Management,

Contact

De informatie in het Document Management systeem is de input voor
het kennisbeheersysteem.

3.4.5. De links tussen de Applicatiearchitectuur en de
Informatiearchitectuur
Dit
deel
koppelt
de
applicatiearchitectuur
aan
de
informatiearchitectuur om aan te tonen welke applicaties gebruik
zullen maken van welke types van informatie. De links worden
daarna beschreven.
Het volgende schema toont de informatiesubcategorieën aan die
gebruikt worden in elke omgeving. In de meeste gevallen stemt een
« omgeving » overeen met een toepassingssubcategorie en vice
versa, omdat elke subcategorie een verschillende omgeving zal
hebben (behalve « Centrale processen » waarover de uitleg volgt).
Dit wil zeggen dat er voor elke toepassingssubcategorie behoeften
zullen zijn in termen van informatie.
In het geval van de applicatiecategorie « Centrale processen » is er
een link met de categorie (en niet de subcategorie) omdat we de
« Centrale processen » altijd beschouwd hebben als een omgeving
met verschillende « subsystemen » (het idee van een geïntegreerd
systeem) en niet als verschillende omgevingen.

Cf. deze delen – het Knowledge Management systeem stelt
informatie ter beschikking (werkprocedures, reglementering enz.) die
nuttig is voor de gebruikers van de andere applicaties.
•

Learning

Het leersysteem maakt gebruik van de
kennisbeheersysteem om tools te creëren.
•

informatie

van

het

Document Management
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Figuur 42: Applicaties en hun informatie (a)
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Figuur 43: Applicaties en hun informatie (b)
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Figuur 44: Applicaties en hun informatie (c)
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3.4.6. Andere ICT To-Be behoeften voor de
Applicatiearchitectuur
De ICT To-Be behoeften die uitgedrukt werden op het niveau van de
taken bevatten andere elementen waarmee rekening moet worden
gehouden in de To-Be applicatiearchitectuur.
Het volgende deel bevat deze informatie die toegevoegd wordt aan
het schema van de applicaties om deze To-Be Applicatiearchitectuur
beter te definiëren. Elk onderdeel bestaat uit een beschrijving van
het element waarmee rekening moet worden gehouden en van de
resultaten in termen van uitgedrukte behoeften en stelt tevens de
conclusies voor die men eruit kan trekken.

3.4.6.1. Taalvereisten van de applicatie
De taalvereisten voor de verschillende applicaties zijn opgenomen op
taakniveau. Deze informatie zal gebruikt worden om de nodige
applicaties voor de toekomst te omschrijven.

Mogelijke taalvereisten (1 of meerdere):
•
•
•

Nederlands/Frans
Duits
Engels

Conclusies uit de Toolbox:
De meeste taken vereisen applicaties in 3 talen (meestal Nederlands,
Frans en Duits), met een klein aantal taken die de combinatie
Nederlands, Frans en Engels vereisten.
Een aantal wettelijke bepalingen in verband met taalwetgeving zijn
doorslaggevend voor de taalopties van de applicaties.
We kunnen deze vereisten veralgemenen voor alle applicaties
gebruikt doorheen de FOD Financiën.
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Office Applicaties
E-mail
Internet
Mobile Device / Application

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de integratie
vereisten voor elke applicatie categorie die deel uitmaakt van de ToBe applicatiearchitectuur voor de FOD Financiën.

Processus centraux
Gestion des Relations & Support
Client
Applications d'Apprentissage
Applications de Gestion

Internet

•
•
•
•

Email

Integratie met de volgende applicaties kon aangeduid worden als een
vereiste:

Office application

In de To-Be vereisten is informatie verzameld die de nood aan
integratie tussen applicaties en To-Be applicaties weergeeft.
(applicaties buiten scope van de To-Be applicatiearchitectuur – office,
enz.).

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

Produits et Marketing des services
Information, Risque & Gestion des
Connaissance

X

X

X

Gestion du Travail

X

X

X

Mobile device /
Application

3.4.6.2. Vereisten om applicaties te integreren met andere
applicaties

X

X

Figuur 45: Integratie met Andere Applicaties
Conclusies uit deze informatie:
Er kan besloten worden dat alle categorieën van applicaties
geïntegreerd moeten worden met een office applicatie en internet, en
dat voor er voor een grote groep ook integratie met e-mail vereist is.
De applicaties die integratie met mobiele applicaties vereisen zijn
deze uit de Kernprocessen en de risicogebieden.
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3.4.6.3. Logging vereisten voor applicaties
De logging vereisten bepalen of tijdens de uitvoering van een taak de
activiteiten moeten gelogd worden voor een specifieke applicatie. De
logging vereiste is of ja of neen.

Conclusies uit de ICT Toolbox:
Voor de meeste informatie verzameld in de Toolbox voor de To-Be
vereisten werd de nood aan logging niet opgegeven. De logging
vereiste is daarentegen al dikwijls vernoemd als een essentiële
vereiste voor de toekomstige structuur van de FOD.

3.4.6.4. Volumes / Frequenties per Applicatie
Per taak is aangeduid wat het maximum volume/frequentie is dat
behandeld moet worden. Dit geeft een indicatie naar het maximaal
volume dat behandeld dient te worden in de verschillende type
applicaties. Deze informatie was niet gekend voor het merendeel van
de taken. De informatie aanwezig in de Toolbox kan worden
aangevuld in de designfase.
Voor de waarden ingegeven, kan er verwezen worden naar de ICT To
Be vereisten, die op taakniveau weergegeven zijn.

In het overleg met betrekking tot het Enig Dossier zijn logging en
auditsporen geïdentificeerd als elementair bij de uitbouw van het
Enig Dossier. Wanneer binnen een organisatie mensen informatie
uitwisselen en de mogelijkheid hebben om meer informatie te
raadplegen dan in de huidige situatie, is het belangrijk om op een
centraal niveau te weten wie, welke informatie raadpleegt en wijzigt.
We veronderstellen dat logging en auditsporen behandeld worden bij
de uitbouw van het Enig Dossier en in detail zullen uitgewerkt
worden in een latere fase.
Voor meer informatie, zie sectie 3.7 over het Enig Dossier
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3.4.6.5. Type verwerking per Applicatie
De type verwerking definieert de rol die een gebruiker krijgt
toegewezen voor een bepaalde applicatie, en die hem toelaat taken
uit te voeren.
De mogelijkheden voor type verwerking (1 of meerdere):
•
•
•
•

Raadplegen / query
Wijzigen
Creëren
Verwijderen

Voor de waarden ingegeven, kan er verwezen worden naar de ICT To
be vereisten, die op taakniveau weergegeven zijn. Dit onderwerp zal
gedetailleerd worden uitgewerkt in de design fases van de
verschillende projecten. Dit zal tevens gebeuren tijdens de studie van
de veiligheidsvereisten (wie kan wat doen in het systeem).

3.4.6.6. Mobiliteitsvereisten
Mobiliteit wordt besproken in het hoofdstuk over DVA, en waar de
noden voor mobiel on-line en mobiel off-line zijn uitgedrukt.
Mobiliteit mogelijkheden in de gegevensbank:
•
•

Mobiel on-line
Mobiel off-line

Off-line mobiliteit (vanuit het standpunt van de applicaties) houdt in
dat applicaties opnieuw moeten aangemaakt worden onder de vorm
van een front office off-line applicatie.
Deze vereiste zal opnieuw moeten onderzocht worden in de
toekomst. Daar het om een kostelijke voorziening gaat zal het
onderzoek met de nodige zorg uitgevoerd moeten worden.
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3.5. Delivery
beeld)

Vehicle

Architecture

(Horizontaal

3.5.2.2. Gebruikersinterface

Type de Postes de Travail Requis

3.5.1. Inleiding

30

Deze sectie bestaat uit twee delen. Ten eerste is er de beschrijving
van de ICT-behoefte die verband houdt met de infrastructuur. Deze
sectie is gebaseerd op de analyse van de ICT Toolbox.

94

Ten tweede wordt een voorstel gedaan voor een mogelijke oplossing
die de gedefinieerde behoefte zou kunnen ondersteunen.

3.5.2. Uitdrukking van de businessbehoefte
1989

3.5.2.1. Infrastructuurbehoefte

Besoin Généraux
d’infrastructure

Oui
(# tâches)

Non
(# tâches)

2113

235

Figuur 46: Infrastructuurbehoefte
Op het totaal van de taken vereist 90% infrastructuurmiddelen.

Poste de travail bureau

Poste de travail spécialisé

Pas de poste de travail

Figuur 47: Vereist werkstationtype
Op het totaal van de taken die informaticamiddelen vereisen, vereist
94% de terbeschikkingstelling van een Officewerkstation en 2% de
terbeschikkingstelling van een gespecialiseerd werkstation. 4%
vereist geen werkstation.
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de implementatie van een functionele en connectiegebonden
redundantie.

3.5.2.3. Behoefte qua beschikbaarheid

Besoin en Disponibilité
52

340

Het concept van beschikbaarheid op het niveau van de infrastructuur
is niet gebaseerd op de gebruiksperiodes die voorzien zijn voor een
applicatie maar op kenmerken van de apparatuur die deel uitmaakt
van de infrastructuur, zoals de gemiddelde tijd tussen twee
opeenvolgende pannes (MTBF – Mean Time Between Failure) en de
gemiddelde tijd die vereist is om de dienst te herstellen (MTTR –
Mean Time To Restore).

1721

Haute Disponibilité

Basse Disponibilité

Non Applicable

Figuur 48: Behoefte qua beschikbaarheid
16% van de taken vereist een hoge graad van beschikbaarheid van
de dienst. Voor deze taken en op jaarbasis wordt ervan uitgegaan
dat de taakspecifieke impact aanzienlijk zal zijn als enkele uren van
niet-beschikbaarheid overschreden worden.
Dit impliceert dat de ICT-architectuur die de ICT-tools ondersteunt
die vereist zijn voor deze taken, gevalideerd zal moeten worden
rekening houdend met deze behoeften in termen van
beschikbaarheid. Deze behoeften kunnen ingelost worden door een
oordeelkundige dimensionering van de verschillende systemen, door
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De volgende tabel geeft de nood aan beschikbaarheid weer van de
verschillende processen:

De volgende processen vereisen een hoge beschikbaarheid voor alle
taken die er deel van uitmaken:

Haute Disponibilité

Mixte

Basse Disponibilité

•

17 : Leidend proces – Risicobeheer

17
19
28
34H

2
3
4
5
6
7
8
9
11
15
18
21
22
23
24A, B
25
27
31
34A, B, C ; D, I
40
41
42

1
10
12
13
14
16
20
24
26
29
32
33
34E, F, G
35A, B, C
36
37
38A, B, C, D, E
39A, B, C, D, E
43
44
45
46
47

•

19 : Proces voor specifieke verwerking – Controle van de
selecties

•

28 : Proces voor specifieke verwerking – Voorstel voor
invorderingsactie

•

34 : Proces voor specifieke verwerking – Algemene interactie
/ Specifieke interactie

Haute Disponibilité & Canaux d'Accès

13
96
43
305

0

100

200

300

400

Réseau

Internet

Accès à Distance

Connexion avec des réseaux de tiers

Figuur 49: De processen en hun behoeften in termen van beschikbaarheid
Figuur 50: Hoge beschikbaarheidgraad & Toegangskanalen
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Het bovenstaande diagram geeft de taken weer die een hoge
beschikbaarheidgraad van de dienst vereisen en de toegangskanalen
die ze vereisen.
De infrastructuur die geïmplementeerd is om de verschillende
toegangskanalen mogelijk te maken, zal ook in staat moeten zijn om
tegemoet te komen aan de businessbehoefte in termen van
beschikbaarheid van de dienst.
Tot de taken die een hoge beschikbaarheidgraad van de dienst en
internettoegang vereisen, behoren hoofdzakelijk: de verzameling en
het beheer van pre-arrival gegevens en aangiften, de verwerking van
de uitgaven en de administratieve en boekhoudkundige controle.
Tot de taken die een hoge beschikbaarheidgraad van de dienst en
toegang op afstand vereisen, behoren meer bepaald: het
risicobeheer, de bepaling van de benadering van een controle, de
selectie van een controle, het mobiele toezicht en het fraudebeheer.
Tot de taken die een hoge beschikbaarheidgraad van de dienst en
een verbinding met een netwerk van derden vereisen, behoren
hoofdzakelijk: de administratieve en boekhoudkundige controle.

3.5.2.4. Behoefte qua toegankelijkheid
Type d’accès

# tâches

Réseau

1892

Internet

154

Accès à distance

162

Connexion avec des réseaux de tiers

53

Figuur 51: Behoefte qua toegankelijkheid
De ICT-tools die vereist zijn voor de uitvoering van de verschillende
taken zijn toegankelijk via verschillende kanalen: netwerk, toegang
op afstand (remote access), via het Internet of via een verbinding
met een netwerk van een derde partij.
De volgende behoeften zijn geïdentificeerd:
•

Netwerk: 90% van de taken

•

Remote Access: 7%

•

Internet: 7%

•

Netwerk van derden: 2,5%

Voorbeelden:
Voor het beheer van de autorisaties door de Douane moet een
Webinterface de klanten de mogelijkheid bieden om de vragenlijsten
ad hoc in te vullen.
Voor het Kadaster en de Registratie der Domeinen biedt de toegang
tot het Internet mogelijkheden voor publiciteit die moet leiden tot de
realisatie van een roerend goed.
125

ICT To-Be Architectuur - Delivery Vehicle Architecture (Horizontaal beeld)

Alle taken die on-line mobiliteit vereisen zullen een dienst voor
toegang op afstand vereisen: vliegende douanecontroles, fiscale
controle ter plaatse …

Accessibilité & Confidentialité

Een aantal taken vereist gegevensuitwisselingen met andere
organisaties. Het betreft meer bepaald
•

De Dienst Inverkeerstelling (DIV)

•

Het instituut voor veterinaire keuring (IEV/IVK)

•

De Post

•

De CCN/CSI voor de integratie van het NCTS/NSTI New
Common Transit System voor de BTW en de douane

•

SADBel, het geautomatiseerd netwerk van de douane

•

De Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen

43
63
104
844

0
Réseau

200
Internet

400
Accès à Distance

600

800

1000

Connexion avec des réseaux de tiers

Figuur 52: Toegankelijkheid & Vertrouwelijkheid
De bovenstaande tabel illustreert de behoeften qua toegankelijkheid
voor alle taken die uiterst vertrouwelijke informatie omvatten..
Zo geldt het volgende:
44% van de taken die toegang vereisen tot het netwerk,
39% van de taken die remote access vereisen,
67% van de taken die toegang via het internet vereisen
en 81% van de taken die toegang via een netwerk van een derde
vereisen impliceren de verwerking van uiterst vertrouwelijke
gegevens.
Dit biedt ons de mogelijkheid om de behoefte te identificeren aan de
beveiliging van de verschillende kanalen: sterke authentificatie van
126

ICT To-Be Architectuur - Delivery Vehicle Architecture (Horizontaal beeld)

de gebruikers, eventuele authentificatie van de systemen, codering
van de informatie tijdens hun transmissie en hun eventuele opslag.

Mobilité & Confidentialité

3.5.2.5. Behoefte qua Mobiliteit

Besoin en Mobilité

# Tâches

Mobilité connectée

81

Mobilité déconnectée

72

Poste fixe

35
15

1838

Indéterminé

9

Figuur 53: Behoefte qua Mobiliteit
Bepaalde taken vereisen mobiele middelen. Naargelang van de
kenmerken van de taak of van een uitvoeringscontext worden twee
mobiliteitswerkstanden beoogd: mobiel online of mobiel off-line.
Deze informatie biedt ook de mogelijkheid om de behoefte op het
niveau van de gebruikersinterface te moduleren en geeft een
aanwijzing omtrent het aantal werkstations en docking stations dat
vereist is.
De informatie met betrekking tot de mobiliteit biedt ook de
mogelijkheid om de gebruikersinterface te moduleren en te
overwegen hoeveel werkstations en docking stations vereist zijn.
Door de gegevens over de mobiliteitsbehoeften van een unieke taak
te kruisen met het vertrouwelijkheidsniveau van de informatie die in
het kader hiervan wordt verwerkt, kan men bepalen welke controles
vereist zijn voor de beveiliging van de middelen.

0

5

10

15

Mobililité Connectée

20

25

30

35

Mobilité Déconnectée

Figuur 54: Mobiliteit & vertrouwelijkheid
18 % van de taken die mobiel online middelen vereisen,
48 % van de taken die mobiel offline middelen vereisen,
impliceren de verwerking van uiterst vertrouwelijke informatie.
In niet-aangesloten werkstand bevindt de uiterst vertrouwelijke
informatie zich de facto op de draagbare computer en moet ze
passend beschermd zijn.
In aangesloten werkstand moet de aansluiting een sterke
authentificatie van de gebruiker vereisen en moeten de uiterst
vertrouwelijke gegevens gecodeerd worden tijdens de transmissie en
de opslag.
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De modems zijn voornamelijk vereist voor de taken die een
aangesloten mobiliteit vereisen.

3.5.2.6. Behoefte aan randapparatuur
De behoefte aan bepaalde randapparatuur is ook vastgelegd in de
database. In de onderstaande tabel wordt de randapparatuur
samengevat.

De tape drives en de CD-stations zijn vereist in het kader van de
onderzoeks- en controleactiviteit waarbij de gegevens van een klant
onderzocht moeten worden.

Périphérique

De faxen worden hoofdzakelijk gebruikt om informatie te verstrekken
met betrekking tot het patrimonium en om informatie uit te wisselen
in het kader van de regeling van een geschil.

Table traçante

# Tâches
6

Grand écran

14

Headset

29

Tape Drive

2

CD Drive

2

Modem
Fax

87
100

Figuur 55: Samenvatting van de behoefte aan randapparatuur
De tafelplotters zijn vereist voor taken met het oog op het bewaren
en het updaten van de patrimoniumdocumentatie (opstellen van
plannen, van kaarten).
De grote schermen zijn vereist voor de taken met betrekking tot de
besturing van het CRM-plarform.
De headsets zijn voornamelijk vereist voor taken met betrekking tot
de besturing van het CRM-platform, maar ook in het kader van het
risicobeheer en het kennisbeheer.

3.5.2.7. Behoefte aan een extra infrastructuur
Een bepaald aantal extra behoeften, die eventueel geen betrekking
hebben op de ICT, zijn ook opgenomen in de database. In de
onderstaande tabel worden ze samengevat.
Besoin

# Tâches

Terminal Bancontact

11

Connexion au réseau Astrid

34

GPS Portable

21

GSM

68

Figuur 56: Samenvatting van de behoefte aan een extra infrastructuur
De beschikbaarheid van een Bancontact-terminal biedt de bediende
van de FOD Financiën de mogelijkheid om een manier voor te stellen
om een transactie nagenoeg onmiddellijk te verrichten.
De aansluiting op het Astrid-netwerk biedt de mogelijkheid om de
applicaties van de FOD Financiën te integreren in de applicaties die
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geïmplementeerd zijn in het kader van de computergestuurde
Dispatching van het Astrid-netwerk.
De draagbare GPS is voornamelijk bestemd als hulpmiddel voor de
opmeting van grote onroerende goederen.
De GSM is bestemd om tegemoet te komen aan de behoeften in
termen van mobiliteit en permanente communicatie.
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3.5.3. Conceptuele uitwerking van de DVA
De informatie die opgenomen is in de database biedt niet de
mogelijkheid om de keuze van een specifieke architectuur te
bepalen voor de technische laag met meerdere lagen en de
infrastructuur.
In
de
volgende
paragrafen wordt
een
architectuur
voorgesteld die gebaseerd is op het concept van de
architectuur met meerdere lagen en op de gangbare
praktijken voor dit type van realisatie. Er zijn varianten
mogelijk en deze architectuur moet beschouwd worden als
een voorbeeld dat de mogelijkheid biedt om de ideeën te
bepalen voor de uitwerking van de toekomstige oplossing.

3.5.3.1. Voorstelling van de MTA-laag
Voor deze uitwerking wordt gerefereerd naar 5.2 Appendix B –
Mogelijke uitwerking van de Delivery Vehicle Architectuur
3.5.3.2. Voorstelling van de infrastructuurlaag
Voor deze uitwerking wordt gerefereerd naar 5.2 Appendix B –
Mogelijke uitwerking van de Delivery Vehicle Architectuur
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3.6. ICT-architecturen voor de 7 thema’s
In dit deel van het ICT-boek worden de architecturen voor de 7
thema’s van de Realisatieplannen bestudeerd. Deze architecturen
zijn verticale architecturen die de horizontale architecturen
« splitsen » en die elementen van elk deel bevatten - applicaties,
informatie en DVA.
In de beschrijving van elke architectuur worden de volgende
elementen onderzocht:
•

Entiteiten gelinkt aan applicaties voor het thema

•

Situering in de To-Be Architectuur

•

De applicatie architectuur – schema en beschrijving (applicaties,
modules, functies, ...)

•

3.6.1. Inleiding
Dit deel introduceert de thema’s waarop de architecturen gebaseerd
zijn.

Thema 1: Het enig dossier
Het enig dossier creëert een geïntegreerde visie van de burger. Dit
laat de FOD Financiën toe de burger als een eenheid te benaderen en
niet opgedeeld naar soort belasting. Op die manier kan consistentie
en eenheid van informatie bewaard worden.
De implementatie van dit thema impliceert de invoering van
processen:
-

Functionele processen Belastingen en Invordering

Data Architectuur

-

Inning

•

De delivery vehicle architectuur - schema en beschrijving

-

Functionele processen Patrimoniale documentatie

•

De effecten van deze architectuur op de FOD Financiën

-

Specifieke processen

-

Ondersteunende processen

De implementatie van het Enig Dossier heeft een grote impact
doorheen de ganse FOD Financiën vermits het de spil vormt van de
to be architectuur van de FOD Financiën.

Thema 2: Systeem voor geïntegreerde verwerking
Het systeem voor geïntegreerde verwerking organiseert de fiscale en
non-fiscale operaties rond de burger. Op die manier worden
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functionele silo’s afgebouwd en wordt de geautomatiseerde
uitwisseling van informatie overheen de verschillende entiteiten
bewerkstelligd.
De implementatie van dit thema omvat de invoering van de
processen:
-

Functionele processen belastingen en invorderingen

-

Inning

-

Functionele processen patrimonium documentatie

-

Processen voor specifieke verwerking

Thema 3: Multi-kanaal dienstverlening aan de burger

Thema 4: Bijstand, Controle, Invordering en Informatie
In de toekomst zal vanuit de betere kennis over de burger gerichte
bijstand en controle worden geleverd. De kennis over de burger
impliceert de verzameling en analyse van gegevens, die toelaten
categorieën van burgers te ontdekken, met hun specifieke behoeften.
Deze kennis laat toe profielen te ontwikkelen en op een efficiënte
manier controle- en bijstandsactiviteiten te organiseren.
De implementatie van dit thema impliceert een invoering van
processen:
10/11/12/13/15/17/18/19/23/24/25/26/27/28/32/33/35/36/37/38

Thema 5: Dossierbehandeling

Multi-kanaal dienstverlening transformeert de wijze van relatie met
de burger, door deze laatste in het midden van de operaties te
stellen. Dit betekent dat de burger een uitgebreide en aangepaste
keuze aan interactiemogelijkheden moet krijgen. Met een waaier aan
bijstandsdiensten moet CRM de burger helpen in het nakomen van
zijn verplichtingen en bekomen van zijn rechten.

‘Case management’ betreft het opbouwen van vaardigheden inzake
project management, gecombineerd met vaardigheden en middelen
om kennis en gegevens maximaal te gaan exploiteren om een
specifieke “case” met succes af te ronden binnen de vooropgestelde
tijd en budgetten.

De implementatie van dit thema is direct verbonden met de
processen:

De implementatie van dit thema impliceert een invoering van
processen:

35

4/13/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/31/32/33/34/35/36
/37/38

De implementatie van dit thema impliceert een invoering van
processen:
15/32/33/34/39

Thema 6: Consistente reglementering
De reglementering en werkprocedures aan de grondslag van de
operaties van de FOD Financiën moeten zodanig worden ingevoerd
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en bijgesteld dat ze leiden tot consistente en begrijpbare uitvoering
ervan.

De implementatie van dit thema is direct verbonden met de
processen:

De implementatie van dit thema impliceert een invoering van
processen:

34/40.

38/41/42/43/44/45/46/47.
De implementatie van dit thema is direct verbonden met de
processen:
34/35/36/37/38.

ERP Supply Chain
Deze architectuur is een architectuur die de architecturen vervoegt
die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de thema’s. De reden hiervoor is
dat deze architectuur niet iets is dat opnieuw gecreëerd zal worden,
maar iets is dat zal worden toegevoegd aan een architectuur die al
gecreëerd zal zijn - ERP HR.
Deze architectuur heeft betrekking op proces 39.

Thema 7: Imago
Thema 7 heeft geen ICT-implicaties. Er is aan dit thema dus geen
architectuur gekoppeld.
Het imago dat de burgers zich vormen over de FOD Financiën wordt
gevormd door het geheel van individuele impressies, nagelaten door
elke interactie met en communicatie vanuit de administratie
Een modern en professioneel imago laat de FOD Financiën enerzijds
toe bekwame medewerkers aan te trekken en te behouden,
anderzijds de burgers te motiveren om aan hun verplichtingen te
voldoen.
De implementatie van dit thema impliceert een invoering van
processen:
35A/35B/35C.
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3.7. Thema 1: Enig Dossier
In dit deel wordt het Enig dossier beschreven en zijn rol voor de FOD
Financiën. Het deel begint met een inleiding tot het concept van het
informatiebeheer op federaal niveau. Vervolgens is er een
beschrijving van het Enig dossier en zijn belangrijke elementen.
In de volgende delen wordt het schema van de architectuur van het
Enig dossier voorgesteld en wordt uitleg gegeven over elk element
dat de invoering van het concept bevordert.
Het deel eindigt met een bespreking van de effecten van het Enig
dossier op de FOD Financiën en de links tussen de architectuur van
het Enig dossier en de andere architecturen die gebaseerd zijn op de
thema’s (cf. de realisatieplannen).

3.7.1. Het federaal concept
In dit deel worden de elementen geïntroduceerd die belangrijk zijn
voor het beheer van de informatie op federaal niveau. Er wordt met
deze principes ook rekening gehouden voor de FOD Financiën en
vooral voor de uitvoering van het concept van het Enig dossier.

Het
belang
Management)

van

het

informatiebeheer

(Information

Het belang van het informatiebeheer wordt erkend op federaal
niveau en is een onderwerp dat dan ook belangrijk is binnen de FOD
Financiën.
Het informatiebeheer is gebaseerd op het principe dat dit beheer een
taak is die verdeeld wordt over de ICT-verantwoordelijken en de
verantwoordelijken van de Business.
De Business is de eigenaar van de informatie en is verantwoordelijk
voor het nemen van de beslissingen om de opslag van de informatie,
de toegang tot de informatie enz. te controleren.
ICT is verantwoordelijk voor het bevorderen van de behoeften van de
Business – opslag, toegang, veiligheid enz.
Dit principe staat centraal binnen het concept van het Enig dossier
dat een goed beheer van de informatie, de bronnen, de toegang enz.
beoogt.
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Elektronische gegevensuitwisseling
Het bevorderen van elektronische gegevensuitwisseling tussen de
verschillende overheidsdiensten is één van de basisprincipes van de
hervorming van de Belgische overheidsdiensten. Burgers en
ondernemingen moeten immers de waarborg krijgen dat
overheidsdiensten geen gegevens meer vragen aan de burger
waarover een andere overheidsdienst reeds beschikt. Wil men dit
realiseren, zullen de ambtenaren vlot informatie moeten kunnen
uitwisselen over de verschillende overheidsdiensten heen.
Daarom zullen de informatiesystemen van de overheid geleidelijk
onderling verbonden worden in een netwerk voor elektronisch
gegevensverkeer, waarover informatie op een goed gecontroleerde
en beveiligde wijze kan worden uitgewisseld, met respect voor het
finaliteits- en proportionaliteitsbeginsel.
Binnen het netwerk zal tussen de overheidsdiensten geleidelijk een
taakverdeling worden vastgelegd op het gebied van de opslag van
gegevens in authentieke vorm. Dit betekent dat voor elke
gegevenscategorie wordt afgesproken welke overheidsdienst deze
gegevens als authentieke bron opslaat en up-to-date houdt, rekening
houdend met de behoeften van alle andere overheidsdiensten.

Het
gebruik
van
het
rijksregisternummer
als
uniek
identificatienummer voor natuurlijke personen wordt doorgevoerd in
alle informatiesystemen van de overheid. Hierdoor wordt de basis
gelegd voor een efficiënte elektronische gegevensuitwisseling tussen
overheidsdiensten en de éénmalige inzameling van informatie bij
burgers.
Het bestaande BTW-nummer (uitgebreid tot niet BTW-plichtige
ondernemingen en organisaties) wordt omgevormd tot een uniek
identificatienummer voor ondernemingen en organisaties. Dit
nummer vervangt alle andere specifieke nummers (RSZ-nummer,
handelsregisternummer, …). Het wordt ingevoerd als uniek
identificatienummer voor ondernemingen en organisaties in alle
informatiesystemen van de overheid. Hierdoor wordt de basis gelegd
voor een efficiënte elektronische gegevensuitwisseling tussen
overheidsdiensten en de éénmalige inzameling van informatie bij
ondernemingen.
Bovendien zullen alle overheidsdiensten via de Kruispuntbank
Ondernemingen een gecontroleerde toegang hebben tot andere
gegevens m.b.t. ondernemingen waarover andere overheidsdiensten
al beschikken.

In het kader van de elektronische gegevensuitwisseling tussen de
overheidsdiensten wordt uitgegaan van het principe van de
"normalisering van de gegevens": een gegeven wordt slechts op één
plaats opgeslagen, namelijk bij de authentieke bron. Denormalisatie
en replicatie van gegevens kunnen hoogstens nodig zijn vanuit
ontwerp standpunt, niet vanuit analyse standpunt.

Unieke identificatiesleutel voor burgers en ondernemingen
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Enkele belangrijke elementen

3.7.2. Beschrijving van het Enig dossier
Een Enig Dossier structureert alle informatie die de FOD Financiën ter
beschikking heeft. Hierdoor wordt het mogelijk voor de FOD
Financiën een overzicht te hebben van welke informatie waar ter
beschikking is en dit zowel voor gegevens intern als extern aan de
FOD Financiën.
Het Enig Dossier is geen applicatie, maar geeft een zicht op de
informatie. Het omvat zowel interne als externe informatie. Naast het
Enig Dossier is ook de unieke identificatiesleutel van groot belang.
Er zijn verschillende zichten op deze informatie mogelijk, zo kan men
bijvoorbeeld alle informatie verzamelen rond de belastingplichtige.
Dit wil zeggen een geïntegreerd beeld van alle gegevens die
verzameld zijn rond de belastingplichtige en niet de traditionele
opsplitsing naar belastingtype.
Het Enig Dossier zal eveneens toelaten polyvalente controles uit te
voeren omdat het mogelijk is een geïntegreerd beeld te krijgen van
de belastingplichtige.
De FOD Financiën beschikt over belangrijke hoeveelheden gegevens
die door verschillende applicaties gebruikt worden. Momenteel staan
de verschillende systemen en de gegevens die hierdoor gegenereerd
worden op zichzelf. Hierdoor is het niet eenvoudig aanpassingen die
binnen één systeem worden aangebracht te communiceren naar de
andere systemen. Er is bijvoorbeeld geen duidelijk beeld van wie de
eigenaar is van bepaalde gegevens.

In dit deel worden enkele “non-ICT” elementen geïntroduceerd die
beschouwd moeten worden vóór de invoering van het concept van
het Enig dossier.
Wetgeving
De wetgeving zal een impact hebben op de definitie van de inhoud
van het Enig dossier (met name de inhoud van de verschillende
“beelden” van de informatie van de FOD Financiën).
De wetgeving definieert de informatie-elementen die opgeslagen
moeten worden of ter beschikking moeten worden gesteld van de
klanten tot wie ze toebehoren – de informatie die volgens de
wetgeving beschikbaar moet zijn in het Enig dossier.
Het beheer van de wijzigingen aan de wetgeving en van de invloed
van de wijzigingen op het beheer van het Enig dossier zullen
belangrijk zijn, zelfs nadat het concept de eerste keer ten uitvoer is
gelegd.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De wetgeving bepaalt wat beschikbaar moet zijn in het “Enig
dossier”, terwijl de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer de
informatie bepaalt die geen deel mag uitmaken van dit Enig dossier.
Aangezien enkele informatie-elementen “privé” zijn en toebehoren
aan het individu zelf, moeten de toegang tot deze informatie en de
autorisatie om ze te bekijken, te wijzigen enz. strikt gecontroleerd
worden.
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De klant zal ook het recht hebben om informatie te raadplegen die
enkel bestemd is voor intern gebruik binnen de administratie (bv.
risicoprofiel).

Verschillende applicaties op het Enig Dossier

Er moet dus ook rekening worden gehouden met dit aspect om de
inhoud van de verschillende “beelden” te definiëren.

Van zodra alle gegevens gestructureerd zijn in een het Enig Dossier,
zijn er verschillende zichten op de gegevens mogelijk. Wat het
mogelijk maakt verschillende kruispuntbanken op te starten voor
externe bronnen die gebruik willen maken van de informatie die de
FOD Financiën heeft verzameld.

Governance

Kruispuntbank

Het principe van het Enig dossier is gebaseerd op een goede
informatiearchitectuur en « good governance » van dit Dossier en
van deze informatie. Dit impliceert dat de FOD Financiën een
bestuurscomité
zou
moeten
oprichten
(samengesteld
uit
vertegenwoordigers van de Business en de ICT).

AOIF zicht

Dit comité zal verantwoordelijk zijn voor het definiëren en
controleren van de inhoud van het Enig dossier, de verschillende
mogelijke “beelden”, de authentieke bronnen die gebruikt worden om
de informatie te verkrijgen enz.

Douane zicht

Gegevens kunnen geraadpleegd worden volgens belasting, wat
interessant is om analyses te doen ivm type van belastingplichtige
dat steeds zijn aangiftes te laat instuurt. Op basis van deze gegevens
kunnen er proactieve dienstverleningsacties ontwikkeld worden.

Gegevens
kunnen
voor
douanedoeleinden
bijvoorbeeld
gecentraliseerd worden rond de burger, rond een periode waarin de
goederen zijn ingevoerd of rond de douaneagentschappen.
Patrimonium Documentatie zicht
Patrimonium documentatie kan bijvoorbeeld gebruik maken van een
zicht gecentraliseerd rond een perceel of een bepaald (on)roerend
goed, maar natuurlijk ook van een zicht gecentraliseerd rond de
burger.
Invordering zicht
...
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3.7.3. Architectuur van het Enig Dossier
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Figuur 57: Architectuur voor het Enig Dossier
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namen, wat toelaat om het juiste dataobject te kiezen voor de
verdere opzoekingen. Het omvat ook informatie over de
context, zodat het voor de gebruiker verstaanbaar is in welke
omstandigheden het dataobject aangemaakt werd, als over de
tijd. Dit laatste laat toe te weten wanneer de laatste
verandering werd doorgevoerd.

In dit deel wordt het bovenstaande schema beschreven dat de
architectuur van het Enig dossier illustreert, evenals de manier
waarop de uitwisseling van informatie bevorderd zal worden.
Elk element van het schema wordt beschreven om aan te geven
welke rol elk element speelt in de tenuitvoerlegging van het Enig
dossier.

De zakelijke metadata is van vitaal belang. Zonder een
degelijke omschrijving is elke informatie waardeloos en zijn
gebruikers volledig afhankelijk van ondersteuningsdiensten of
enkele experts om de informatie te kunnen bewerken en/of
analyseren. Een dergelijke situatie ondermijnt de principes
van data-architectuur en datawarehousing, en verhindert een
optimale aanwending van informatie door een onderneming.
Tenslotte leidt een dergelijke situatie tot niet conforme
interpretatie, met slecht onderbouwde beslissingen als gevolg.

Data Model (1)
Het datamodel is de blauwdruk van alle informatie die door de FOD
Financiën wordt gebruikt, alsook van alle verbanden tussen de
verschillende informatiebestanddelen.
Het geïntegreerd informatie model vormt de basis voor het Enig
Dossier voor de FOD Financiën.
Het datamodel omvat informatie over de data zelf – metadata.
Metadata is “gestructureerde data die de karakteristieken beschrijft
van een informatiebron die geassocieerd wordt met een elektronisch
systeem”.
Er zijn 2 categorieën van metadata:
•

Zakelijke metadata: Zakelijke metadata beschrijft de
informatie die beschikbaar is binnen een organisatie in
zakelijke termen. Vooreerst geeft het informatieve definities
van de voor de gebruikers beschikbare informatie, met
inbegrip van een bronbeschrijving en/of een beschrijving van
berekeningen of bewerkingen die toegepast werden op de
informatie na het vrijkomen uit de bron. Daarnaast omvat het
opzoekmogelijkheden die de
gebruiker toelaten om
opvragingen te doen over dataobjecten met gelijkaardige

•

Technische metadata: Traditionele vorm van metadata. Het
dient ter ondersteuning van de impactanalyse bij een
mogelijke aanpassing aan het elektronisch systeem. De
impactanalyse heeft tot doel de gegevenscomponenten te
identificeren die onderhevig zijn aan veranderingen en ter
preventie van onverwachte effecten als het gevolg van een
wijziging aan het elektronisch systeem. Een goede
impactanalyse leidt tot een kortere wijzigingcyclus en hogere
kwaliteitsstandaarden voor bestaande systemen.
Technische data wordt aangemaakt door onafhankelijke
hulpmiddelen zoals programmeerpakketten, dataontwerp
hulpmiddelen, DBMS catalogi, etc.
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Een tweede belangrijk aspect van het datamodel is dat het een
geïntegreerd model is. Dit houdt in dat het model alle
gegevenselementen bevat die door de FOD Financiën worden
gebruikt, ongeacht de entiteit.
Het geïntegreerd datamodel laat toe aan de FOD om de opslag van
informatie te rationaliseren om alzo een einde te maken aan
informatieverlies. Door alle gegevens slechts eenmaal op te slaan,
verzekert men zich er van dat iedereen dezelfde en de meest actuele
gegevens gebruikt.
De implementatie van een geïntegreerd datamodel is van belang
voor de realisatie van het Enig Dossier daar het toelaat om
informatie te inventariseren, te structureren voor gebruik in nieuwe
applicaties en verbanden te leggen binnen het Ministerie van
Financiën.
Een architectuur voor alle data gebruikt door de FOD Financiën zorgt
voor een centraal gestandaardiseerde infrastructuur en standaarden
om te definiëren hoe de gegevens moeten beheerd worden. Het
vormt een fundamentele link tussen de architectuur van de applicatie
en de Delivery Vehicle Architectuur.
Het voordeel van een gecentraliseerd gegevensbeheer is onder meer
dat gegevens niet over verschillende gegevensbanken moeten
gesynchroniseerd worden, maar onmiddellijk doorheen de ganse FOD
Financiën zichtbaar zijn.
Bijvoorbeeld wanneer een invorderingsambtenaar de termijnen van
een burger zijn afbetalingsplan wijzigt, is deze informatie meteen
beschikbaar voor alle andere gebruikers van het systeem.

Core Processing (2)
Het geïntegreerd systeem (centrale processen) is het belangrijkste
systeem voor de verwerking van de transacties van de FOD Financiën
en voor het operationele werk. Om die reden zullen de databases of
de gegevens die verband houden met het geïntegreerd systeem de
databases zijn voor het Enig dossier (persoonlijke informatie over de
klant, financiële en niet-financiële informatie enz.).
Aangezien dit systeem het centrale systeem van de FOD Financiën
zal zijn (met subsystemen om het werk van elke entiteit te
bevorderen), zal dit het belangrijkste instrument zijn om toegang te
verlenen tot het Enig dossier.
De gebruikers van het geïntegreerd systeem zullen toegang hebben
tot de informatie waarvoor ze over de nodige autorisaties beschikken
(informatie die toegespitst is op de klant voor de controleurs,
informatie die toegespitst is op de goederen voor Patrimonium enz.)
– verschillende “beelden” van het Enig dossier.
EAI (Enterprise Application Integration) (3)
De eAI-laag is de tool die de communicatie tussen de applicaties
bevordert. Het is deze tool die de applicaties de mogelijkheid zal
bieden om de informatie “uit te wisselen”. Het is ook de eAI die de
applicaties koppelt aan de “Directory Services” die de machtiging tot
de applicaties en dus ook tot de informatie in het Enig dossier
beheert.

Beveiliging (4)
Beheersopties laten toe om de toegang tot de gegevens te
controleren (op niveau van de gebruiker). Door middel van
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historieken en auditsporen
raadpleegde, wijzigde etc.

kan

men

nagaan

wie

gegevens

o

De beveiliging van de gegevens is een belangrijk gegeven. De
toegang op de informatie in het Enig Dossier zal worden bewaakt via:
•

Directory Service: Het zal mogelijk worden iedereen
toegang te bieden tot de gegevens die ze nodig hebben.
Om dit te kunnen is het natuurlijk noodzakelijk goed te
definiëren wie welke informatie mag raadplegen, aanpassen,
… Er zullen rollen gecreëerd worden die definiëren wie welke
gegevens mag raadplegen, aanpassen, … Wanneer alle
gebruikers geïdentificeerd zijn, zal er aan elk van hen een rol
worden toegekend
Er moet rekening worden gehouden met de beveiliging van
de gegevens. Elke gebruiker krijgt naast de rol ook een
certificaat toegekend.

•

Logs & Trails: Binnen een geïntegreerd systeem is het ook
belangrijk bij te houden wie, wanneer welke gegevens
raadpleegt, wijzigt, …
o

Gedetailleerde transactie historieken: Alle transacties
van gegevens zullen gedetailleerd bijgehouden
worden. In overeenstemming met de laatste
gegevensbank technologieën, houden zowel de
operationele
gegevensbank
als
de
daaraan
verbonden hulpmiddelen, gedetailleerde historieken
bij van alle transacties. In combinatie met de
auditsporen van de applicatie geeft dit een volledig
overzicht van de activiteiten van de gebruiker.

Opvolging gebruiker: Algemeen geldt dat elke
wijziging aan de gegevens gedetailleerd moet
geregistreerd worden. Zo moeten bijvoorbeeld oude
adreswijzigingen
of
gegevens
over
financiële
transacties opgeslagen worden met de nodige
gedetailleerde uitleg. De gegevens over de
aanpassing, de auditsporen, moeten ter beschikking
staan van de eindgebruiker.

KBO & RR (5)
De KBO / RR databases zullen de belangrijkste bronnen (authentieke
bronnen) zijn van informatie over de klanten van de FOD Financiën.
De informatie van deze databases zal gebruikt worden om de
database van de FOD Financiën te populeren. Als deze informatie
wijzigt, worden de wijzigingen doorgestuurd naar de FOD Financiën
(Publish & Subscribe). Als de FOD Financiën de autorisatie heeft om
bepaalde elementen van deze informatie te wijzigen, zullen deze
wijzigingen vervolgens doorgestuurd worden naar KBO of RR. De
wijzigingen kunnen dus in beide richtingen doorgevoerd worden.
De FOD Financiën zal dus toegang hebben tot de informatie
rechtstreeks vanaf de bron en deze informatie zal altijd up-to-date
zijn. Vervolgens zullen alle entiteiten van de FOD Financiën toegang
hebben tot diezelfde informatie.
Dit zal ook bevorderd worden door de eAI.
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Ingescande gegevens (6)
De gegevens die momenteel binnen de FOD Financiën enkel op
papier, via dossiers beschikbaar zijn zullen, in de toekomst in
belangrijke mate elektronisch bewaard en geraadpleegd worden. Het
is belangrijk deze gegevens op te nemen in het Enig Dossier, omdat
ze zo voor iedereen toegankelijk worden zonder toegang tot de
papieren documenten. Scanning en tekstherkenning zullen het
mogelijk maken papieren documenten voor iedereen toegankelijk te
maken.
De ingescande gegevens zijn van bijzonder belang voor de
verschillende zichten van het Systeem voor Geïntegreerde
Verwerking en multi-kanaal dienstverlening.

deze gegevens verder tot statistisch bruikbare
beantwoorden aan de behoeften van de gebruikers.

data

die

Het datawarehouse heeft als doel om beter, sneller en goedkoper te
kunnen inspelen op gegevensaanvragen

ERP (Enterprise Resource Planning) (9)
De informatie van het ERP-systeem (voor het proces « Levering en
Distributie ») zal gekoppeld zijn aan de andere informatie (door de
eAI) om het Enig dossier te verrijken met informatie die specifiek is
voor het proces « Levering en Distributie ». Vervolgens zullen de
gebruikers van het ERP-systeem ook toegang hebben tot het Enig
dossier van dit systeem.

CRM (Customer Relationship Management) (7)
De informatie van het CRM systeem zal gekoppeld zijn aan de andere
informatie (via de eAI) om het Enig dossier te verrijken met
informatie over de interactie en met andere informatie die specifiek
is voor CRM. Vervolgens zullen de gebruikers van het systeem hun
eigen « beeld » hebben van het Enig dossier van dit systeem.

Data warehouse (8)

Federaal Portaal & ander externe bronnen (10)
Het federaal portaal zal tegelijkertijd een bron en een bestemming
zijn voor de informatie van de FOD Financiën. De klanten hebben
toegang tot hun gegevens (Enig dossier) via het portaal en kunnen
de informatie wijzigen (ook via het federaal portaal) om de
informatie van de FOD Financiën te updaten.
Hetzelfde principe geldt voor andere bronnen zoals andere FOD’s,
banken, verzekeringen, etc.

Een data warehouse beoogt de koppeling van gegevens afkomstig
van de verschillende interne en externe informatiebronnen. Tevens
kunnen er statistieken mee worden opgesteld.
De techniek van datawarehousing bestaat erin gegevens afkomstig
van operationele databanken te laden. Statistische software bewerkt
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•

Verschillende applicaties gelijktijdig gebruik kunnen maken
en toegang kunnen hebben tot dezelfde gegevens. (savings
in time and effort)

•

Gegevens niet onnodige gedupliceerd moeten worden

•

Gegevens doorheen de hele FOD Financiën beschikbaar zijn
en gebruikt kunnen worden

3.7.4. Effecten op de werking van de FOD Financiën
De FOD Financiën beschikt over belangrijke hoeveelheden gegevens
die door verschillende applicaties gebruikt worden. Momenteel staan
de verschillende systemen en de gegevens die hierdoor gegenereerd
worden los van elkaar. Hierdoor is het niet eenvoudig aanpassingen
die binnen één systeem worden aangebracht te communiceren naar
de andere systemen. Er is bijvoorbeeld ook geen duidelijk beeld van
wie de eigenaar is van bepaalde gegevens.
Eén data
vormt de
toekomst
voordelen

architectuur/data model voor de ganse FOD Financiën,
basis voor het Enig Dossier kan deze problemen in de
vermijden. In deze sectie van het document worden de
van een data architectuur/data model toegelicht.

Een data architectuur voor gans de FOD Financiën zorgt voor een
centraal gestandaardiseerde infrastructuur en standaarden om te
definiëren hoe de gegevens moeten beheerd worden. Het vormt een
fundamentele link tussen de applicatiearchitectuur en de Delivery
Vehicle Architectuur.

Een globaal overzicht van alle gegevens van de FOD Financiën is
bruikbaar bij de bouw van nieuwe gegevensbanken. Omdat gegevens
hierdoor globaal kunnen beschouwd worden en niet afzonderlijk voor
de verschillende applicaties.
De verschillende applicaties staan niet los van elkaar. Daardoor moet
minder gegevens worden gedupliceerd en kan het samenbrengen van
informatie op een eenvoudigere manier kan verlopen.
Een globaal overzicht van alle gegevens die nodig zijn binnen de FOD
Financiën maakt het mogelijk standaarden voor definities, opslag,
toegang en beheer op te stellen. Deze elementen kunnen bij de bouw
van nieuwe applicaties als basis worden gebruikt.

De aanwezigheid van een data architectuur zorgt ervoor dat:
•

Alle gegevens bewaard en beheerd door de FOD Financiën
gedocumenteerd en begrijpbaar worden doorheen de
organisatie. Dit betekent ook begrijpen hoe gegevens
gebruikt worden, waarvoor ze gebruikt worden en hoe ze in
de toekomst gebruikt kunnen worden.

•

Er
een
framework
aanwezig
is
waardoor
alle
gegevensaanvragen van applicaties kunnen beschouwd
worden vanuit een globaal perspectief en niet per applicatie
afzonderlijk.
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3.7.5. Betrokkenheid andere geconsolideerde
architecturen
Het Enig Dossier is verbonden met alle andere architecturen. Alle
applicaties binnen de FOD Financiën moeten een zicht hebben op de
gegevens aanwezig in het Enig Dossier.
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3.8. Thema
Verwerking

2:

Systeem

voor

Geïntegreerde

Het Systeem voor Geïntegreerde Verwerking organiseert de fiscale
en non-fiscale operaties rond de burger. Op die manier worden
functionele silo’s afgebouwd en wordt de geautomatiseerde
uitwisseling van informatie overheen de verschillende entiteiten
bewerkstelligd.

Het Systeem voor Geïntegreerde Verwerking wordt per belastingtype
geïmplementeerd. Dit impliceert dat er prioriteiten gesteld moeten
worden bij de implementatie van de verschillende belastingmodules.
Bijvoorbeeld op basis van verplichtingen die worden opgelegd door
de EU kunnen ondermeer implementatiebeslissingen genomen
worden voor Douane & Accijnzen. Het volgen van het structureel
pad, waarbij integratie is voorzien met het Systeem voor
Geïntegreerde Verwerking blijft de basis vormen.

Het Systeem voor Geïntegreerde Verwerking laat toe om op een
snellere en meer efficiënte manier gegevens uit wisselen tussen de
verschillende entiteiten van de FOD Financiën, alsook met de burger.
Het gebruik van een geïntegreerd systeem leidt er toe dat iedereen
op elk moment over de meest recente gegevens kan beschikken, met
een betere efficiëntie en korte verwerkingstijden als gevolg.
De burger heeft er voordeel bij door het feit dat informatie voortaan
nog maar een keer moet verschaft worden.
Het geheel is opgebouwd uit verschillende modules, die
overeenkomen met de uiteenlopende functionaliteiten van de
centrale verwerking van de gegevens. Het is mogelijk om
verschillende soorten van belasting in het systeem te integreren, wat
zorgt voor een betere interactie tussen de verschillende betrokken
partijen.
De verwerkte data wordt centraal opgeslagen in het Enig Dossier en
kan gebruikt worden door andere applicaties voor opzoekingen en/of
analyses.
Tenslotte moet het Systeem voor Geïntegreerde Verwerking ook de
compliance van burger verhogen, en dit door hem verbeterde en
eenvoudigere diensten aan te bieden.
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3.8.1. Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor dit Thema
De groep van interne gebruikers bestaat uit ambtenaren van de FOD
Financiën.

De onderstaande tabellen tonen de benodigde applicaties per entiteit
voor het Systeem van Geïntegreerde Verwerking.
De onderstaande tabellen geven de interne gebruikers weer van het
Systeem voor Geïntegreerde Verwerking en hun vereisten voor de
applicaties.

Figuur 58: Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor het Thema: Systeem voor
Geïntegreerde verwerking(a)
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Figuur 60: Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor het Thema: Systeem voor
Geïntegreerde verwerking (c)

Figuur 59: Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor het Thema: Systeem voor
Geïntegreerde verwerking (b)
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3.8.2. Situering in de To-Be Architectuur
Het onderstaande schema toont de positie van het geïntegreerd
systeem in het kader van de To-Be applicaties, informatie en DVA,
evenals in de federale context. De delen van deze grafiek die niet
grijs zijn gekleurd, zijn de belangrijke elementen van het
geïntegreerd systeem.
Op het niveau van de applicaties (1) situeert het geïntegreerd
systeem zich in het deel “Centrale processen”.
Op het niveau van de informatie (2) zal deze applicatie nood hebben
aan alle elementen die vereist zijn om toegang te hebben tot de
informatie in de FOD Financiën.
Op het niveau van de DVA zal het geïntegreerd systeem nood hebben
aan de belangrijkste infrastructuurelementen en aan de MTA die men
ziet in de grafiek.
Ook de federale context is belangrijk voor het geïntegreerd systeem,
omdat de klanten toegang zullen hebben tot deze applicatie via het
federaal portaal (3).

148

ICT To-Be Architectuur - Thema 2: Systeem voor Geïntegreerde Verwerking

1
Planning Applications
Trend Analysis
Accounts Payable
Accounts
Payable
Supply
Chain
Mgmt

Portails
SPF Finances

Confédérations

Fonctionnaires

Entreprises

Citoyens

3

KBO
Autres

Authorization

Infrastructure

SPF
FEDICT

Understand Customer needs
Retain CompliantCustomers
Support / Contact Centre

Financial Control

EIS

Risk Management

MIS

Contract Management

Proactive
Initiatives

Product & Service Marketing
Marketing
Support

Marketing

New
Products
& Services

Learning Applications
Simulation

Education

Reference

Work Management
Decision
Support

Case
Management

Scheduling/
Resource Management

Core Processing
Registration

Audit

Returns / Liability

Client Accounting

Payment
Processing

Financial
Accounting

Debt Management

Customs

Correspondence

Maintenance of
Patrimony
Documentation

Maintenance of GIS
Documents

2

Document
Management

Workflow

Intelligence, Risk & Knowledge Management
Data (Intelligence)
Collection

Index
LDAP

Firewall

Accounts Receivable

CRM & Customer Support

Manage
Customer
Channels

Manage
Third Party
Channels

Knowledge Management

Web
Application RDBMS
Servers
Servers
eAI

Channel
Management

Measure
Channel
Effectiveness

PORTAIL Statique
RR

HRM

Contract Negotiation

Transactions Personalisation

Information Search
Content Management

HR Planning

Managing Contracts

PORTAIL Dynamique
KSZ

Financial Planning

Managing Applications

Develop
Customer Insight

Knowledge
Management

Analysis
Engine

Risk
Assess ment

Common Services
UME v2
BELPIC FEDPKI
FEDMAN

Presentation

Access
Application
General ICT Technology
Channel
Services

Security Services

Operating
Network
Hardware
Storage
ICT Systems
Infrastructure
Technology

Data
eAI
Availability
& Scalability

SPF
FINANCES

Figuur 61: Situering in de ICT To-Be Architectuur
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3.8.3. Applicatiearchitectuur
In deze paragraaf worden het concept en de modaliteiten van het
Systeem voor Geïntegreerde Verwerking uitgelegd. In de
applicatiearchitectuur wordt een situering gegeven van de modules
waaruit het geheel is opgebouwd.
Voor elke module een wordt ook een overzicht gegeven van de
transacties die daarbinnen gebeuren, gevolgd door een opsomming
van de belangrijkste functionaliteiten en kenmerken.
Zoals aangeduid in figuur 2 op onderstaande pagina, betreft het hier
kernprocessen, zowel fiscale als niet-fiscale, die gehanteerd worden
door de verschillende organisatorische entiteiten. De gegevens, al
dan niet herwerkt, worden door de verschillende actoren in het Enig
Dossier weggeschreven.
Een groot deel van de verwerking door het Systeem voor
Geïntegreerde Verwerking gebeurt automatisch. De verwerking
uitgevoerd omvat een grote hoeveelheid aan transacties. Daarnaast
hebben de gebruikers dezelfde functionaliteiten zoals beschreven in
de ICT To-Be behoeften van de processen.
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3.8.3.1. Schematisch overzicht
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Figuur 62: Applicatiearchitectuur voor het Systeem voor Geïntegreerde Verwerking
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3.8.3.2. Omschrijving

voor Geïntegreerde Verwerking om alle kernactiviteiten van de FOD
omvatten.

Het Systeem voor Geïntegreerde Verwerking behelst een overgang
van functionele silo’s per belasting naar een geïntegreerde
behandeling van de burgers over de verschillende belastingtypes en
entiteiten heen. Deze geïntegreerde behandeling betreft zowel fiscale
als
niet-fiscale
operaties.
(vb.
Bewaren
van
patrimoniuminformatie,…) Het systeem beantwoordt, ondanks de
mogelijke applicatie voor verschillende belastingtypes, ook aan de
individuele
behoeften
van
een
belastingtype,
entiteit
of
patrimoniuminformatie.

Het Systeem voor Geïntegreerde Verwerking is een uitgebreid
systeem dat een volledige waaier aan functionaliteiten biedt.
Eenmaal geïmplementeerd, is het mogelijk verscheidene belastingen
en patrimoniuminformatie te integreren. Deze geïntegreerde
oplossing heeft als resultaat een effectieve verwerking van informatie
en processen, verbeterde dienstverlening aan de burger en
verhoogde naleving, inclusief een geïntegreerd beeld van de burger
inzake rechten en verplichtingen over belastingtypes heen.

Het Enig Dossier voor geïntegreerde verwerking is de bron van alle
informatie die gebruikt wordt door andere thema’s zoals “Bijstand,
Controle,
Invordering
en
Informatie”
en
“Multi-kanaal
dienstverlening”.

Het volgende schema geeft een overzicht van de processen uit het
processchema FOD Financiën die gebruik maken van het Systeem
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kernactiviteiten van de FOD Financiën. Gemeenschappelijke
taken zijn logisch gegroepeerd over de entiteiten heen.

Kenmerken van het Systeem voor Geïntegreerde Verwerking

Het Systeem
kenmerken:
•

voor

Geïntegreerde

Verwerking

vertoont

volgende

Schaalbaarheid: het systeem moet een grote of stijgende
hoeveelheid data kunnen opslaan terwijl de toegankelijkheid en
snelle verwerking van operationele gegevens, analytische
gegevens en gescande gegevens behouden blijft. De technologie
moet ook een groeiend aantal gebruikers (zowel intern als
extern) kunnen opvangen of een verhoogd gebruik van de
applicatie per gebruiker(vb. tijdens piekmomenten: verwerken
van aangiftes).

•

Naadloze integratie: door een enkele toegang kunnen alle
applicaties geraadpleegd worden. Er hoeft niet telkens in- en
uitgelogd worden om verschillende applicaties te gebruiken.
Dezelfde log-in en hetzelfde beveiligingspaswoord kunnen
gebruikt
worden
voor
alle
applicaties.
Er
is
een
gemeenschappelijke
applicatie-interface
met
eenduidige
navigatie procedures.

•

Aan een gebruiker wordt tegelijkertijd met de log-in en het
paswoord de nodige toegang verleend tot informatie en
applicaties. Deze toegangsregels worden centraal beheerd en
aangepast.

•

Hoge beschikbaarheid: het systeem moet 24 x 7 x 365
beschikbaar zijn om bepaalde verwerkingen uit te voeren.

•

•

Workflow elementen zijn ingebouwd: om de dossier- en
informatiestroom doorheen de administratie beter te kunnen
opvolgen is een workflow management tool voorzien. Deze
maakt de opvolging efficiënt en minder tijdrovend. Voor meer
informatie hieromtrent kunnen we verwijzen naar het thema
Gevallenstudie.

Door
het
centraal
beheer
van
het
geïntegreerde
verwerkingsysteem is het eenvoudig om updates en nieuwe
releases te installeren en kan men met consistente versies
werken over de verschillende entiteiten heen.

•

Onafhankelijk van belastingstype: het systeem integreert de
regelgeving en werkprocedures voor verschillende belastingen in
een enkele interface waardoor verschillende entiteiten gebruik
kunnen maken van dezelfde gegevens. Dit bevordert het snel en
eenvoudig consulteren van financiële, fiscale, niet-fiscale,
patrimoniale en persoonlijke informatie.

Modulair opgebouwd: het Systeem voor Geïntegreerde
Verwerking is modulair opgebouwd waardoor verschillende
onderdelen eenvoudig aangepast kunnen worden aan nieuwe
behoeften (nieuwe formulieren, nieuwe functionaliteiten, nieuwe
belastingen,…). Alle kernactiviteiten worden door deze generieke
procedures gebaseerd op parameters.

•

De modules kunnen, eens ze getest, zijn eenvoudig herbruikt
worden.

•

Andere applicaties kunnen via een gestandaardiseerde interface
(link) eenvoudig verbonden worden

•

•

Ondersteuning voor alle kernactiviteiten processen: dit
systeem integreert alle modules ter ondersteuning van de
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•

Het systeem kan belasting per belasting geïmplementeerd
worden.

•

Gemeenschappelijke ‘look and feel’ (functionele lay-out):
de lay-out van de verschillende schermen moet gelijk zijn zodat
de omschakeling van gebruikte modules of functionaliteiten
eenzelfde omgeving biedt aan de gebruikers. Dit heeft als groot
voordeel dat er minder training moet voorzien worden om de
gebruikers te leren werken met de verschillende applicaties
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Overzicht van de modules & functionaliteiten
Dit onderdeel beschrijft de verschillende modules die deel uitmaken
van het Systeem voor Geïntegreerde Verwerking waarbij telkens
wordt aangegeven welke de voornaamste functionaliteiten zijn.
Planning Applications
Trend Analysis
Accounts Payable
Accounts
Payable
Supply
Chain
Mgmt

Financial Planning

HR Planning

Accounts Receivable

Financial Control

EIS

Risk Management

Een aantal functionaliteiten zijn : (ter illustratie)
•

Registratie van een klant

•

Aanpassen van een registratie van een klant

•

Managing Applications
HRM

registreert het systeem de burger voor de nodige belastingen en
worden deze gegevens up to date gehouden.

MIS

Managing Contracts
Contract Negotiation

Channel
Management
Manage
Customer
Channels
Measure
Channel
Effectiveness
Manage
Third Party
Channels

Contract
Management
1

CRM & Customer Support
Understand Customer needs
Retain Compliant Customers
Support / Contact Centre

Core Processing

2

Proactive
Initiatives

3

Product & Service Marketing 4
Marketing

Marketing
Support

New
Products
5
& Services

Learning Applications
Simulation

Education

6

Reference

7

•

Annulering van een registratie van een klant

•

Creatie van een registratie van een belasting

Registration

Audit

8

Returns / Liability

Client Accounting

9

Payment
Processing

Financial
Accounting

10

Debt Management

Customs

Correspondence

Patrimony
Documents

EIS
GIS

Case
Management

Scheduling /
Resource Management

Document
Management

Workflow

Intelligence, Risk & Knowledge Management
Data (Intelligence)
Collection

Develop
Customer Insight

Knowledge
Management

Analysis
Engine

De belangrijkste kenmerken van deze module zijn:
•

De interne data worden gelinkt en vergeleken met externe
data waardoor verzekerd wordt dat de beschikbare
gegevens over een burger up to date, correct en
ondubbelzinnig zijn

•

De verschillende geregistreerde belastingplichtigen kunnen
opgezocht worden op basis van een aantal parameters:
nummer, naam, …

11

Work Management
Decision
Support

Toevoegen van een indicatie aan een burger (notaris,
expert,…)

Risk
Assessment

Figuur 63: Kernprocessen en het Applicatie Framework

Registratie / Registration (1)
De registratiemodule zal het mogelijk maken burgers te registreren
in het systeem en deze gegevens up to date te houden. Ook
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Aangiften, passief fiscaal en niet fiscaal11 / Returns, Liability
(2)
Deze functionele module voorziet de volledige behandeling van
aangiftes, meer bepaald het voorbereiden, verzenden, registreren
ontvangst en verwerken van de aangifte en informatie en het creëren
van de schuld (al of niet via aangifte). Er wordt opgevolgd of aan de
aangifteverplichting voldaan is.
Deze functionele module voorziet ook in de berekening van de
verschillende belastingen.

De belangrijkste kenmerken van deze module zijn:
•

Het definiëren van documenten (bepalen van regels,
opleverdata, verwerkingsregels,…)

•

Verwerken van gegevens
(massaal verwerken van
tussenkomst)

volgens een batch proces
gegevens zonder manuele

•

Verwerken
worden

die

Een aantal functionaliteiten zijn : (ter illustratie)
•

Beheren van regels m.b.t. het uitvaardigen van aangiftes

•

Voorbereiden van uitvaardigen aangiftes12

•

Drukken en verzenden van aangiftes naar de klant

•

Registreren van de ontvangst van de aangifte

•

Verwerken van de binnenkomende informatie

•

Berekenen van het bedrag van de belastingen

•

Naleving van de aangiftes

11

Binnen de scope van Coperfin heeft fiscaal betrekking tot activiteiten
van belasting & invordering en bepaalde activiteiten van patrimonium
documentatie. Niet fiscaal omvat de activiteiten van patrimonium
documentatie en bepaalde activiteiten van Douane & Accijnzen.

12

Specifiek voor Douane & Accijnzen betekent dit dat er
gegevensuitwisseling is in het kader van NCTS (5.1.2 Externe projecten
)

van

aangiften

elektronisch

•

Automatische validatie van aangiften

•

Manuele verwerking van aangiften

ontvangen

Verwerking van de betaling / Payment Processing (3)
Deze module behandelt alle transacties in verband met betalingen.
Een aantal functionaliteiten zijn : (ter illustratie)
•

Beheer regels m.b.t. boetes en intresten

•

Beheer betalingsregels

•

Registratie van de betaling

•

Verwerken ontvangen betalingen

•

Verwerken van vooruitbetalingen

•

Creëren betalingsopdrachten

•

Behandelen opgeschorte betalingen
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Deze module voorziet in het beheer van alle correspondentie binnen
de FOD Financiën. Dit behelst de registratie, scanning van inkomende
brieven en de opvolging van uitgaande correspondentie.

De belangrijkste kenmerken van deze module zijn:
•

Batch verwerking
betaling

van

betalingen

en

gestructureerde

•

Automatische validatie van de betalingen

•

Manuele verwerking en validatie van betalingen

•

Automatische correctie van problemen die ontstaan (indien
mogelijk)

Schuldenbeheer / Debt Management (4)
Deze functionele module voorziet in de opvolging van de betalingen
van schulden en het verwerken van boetes, interesten en
afschrijvingen.
Een aantal functionaliteiten zijn : (ter illustratie)
•

Naleving van de betaling

•

Uitvaardigen van aanmaningen voor onbetaalde belastingen

•

Berekenen van intresten, boetes, vervolgingskosten,…

•

Verwerken van betalingsanomalieën

•

Naleving van betaling: dwang, vervolging,…

Correspondentie / Correspondence (5)

Een aantal functionaliteiten zijn : (ter illustratie)
•

Centrale controle en beheer van uitgaande correspondentie

•

Registratie van brieven die teruggestuurd werden naar de
belastingsdienst

•

Creëren en uitvaardigen van Eurovignet

•

Creëren/uitvaardigen van invoer/uitvoer certificaat

De belangrijkste kenmerken van deze module zijn:
•

Definiëren van formulieren die moeten aangemaakt worden:
inhoud, vorm, aantal, verwerkingsregels, toegangsregels,…

•

Aanmaken van formulieren
manuele tussenkomst)

(batch

verwerking

zonder

GIS (6)
Deze module voorziet in het aanmaken, verwerken en updaten van
GIS documenten (Geografisch Informatie Systeem).
Definitie GIS: een computersysteem voor het capteren, bewaren,
controleren, integreren, manipuleren, analyseren en tonen van data
gerelateerd aan posities/locaties op de aardoppervlakte. Dit systeem
wordt typisch gebruikt voor met kaarten.
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Een aantal functionaliteiten zijn : (ter illustratie)
•

Meting en evaluatie

•

GIS: zoektocht naar informatie

•

GIS: update van informatie

•

Creëren en uitvaardigen van GIS informatie

•

Onderzoek externe informatiebronnen

Terugstorting en verrekening / Client Accounting (8)
Deze module maakt de financiële balans aan op het niveau van de
belastingplichtige. Op basis van deze balans moet er bijvoorbeeld
terugbetaald worden of wordt schuldenbeheer ingeschakeld bij nietbetaling.
Een aantal functionaliteiten zijn : (ter illustratie)
•

Terugstorting en terugbetaling: manuele verwerking

•

Verzenden terugbetalingen aan de burger

Controlebeheer / Audit (7)

•

Verrekening en beheer regelgeving

Deze functionele module voorziet in de ondersteuning bij het
uitvoeren van een controle. Dit omvat zowel de selectie, het bepalen
van
de
controleaanpak
als
de
eigenlijke
controle.
Een
feedbackmechanisme is ook voorzien.

•

Initiatie automatisch verrekening

•

Initiatie manuele verrekening

Een aantal functionaliteiten zijn : (ter illustratie)

De belangrijkste kenmerken van deze module zijn:
transacties13

aan

•

Beheren van regelgeving mbt de selectie en controles

•

•

Selecteren van dossiers (vanuit het voorbereidend
analysewerk uit Intelligence and Risk Management)

Toekennen en linken
burgers (fiscale balans)

•

•

Bepalen van het type controle

•

Doorlichten van de te controleren dossiers

Aanpassen van de fiscale balans wanneer een transactie
wordt geboekt (in eerste instantie wordt de balans voor de
periode aangepast, vervolgens de balans per belastingstype
en tenslotte de globale fiscale balans van de burger.)

•

Controle op de site

•

•

Controle op de terugbetalingen

Bepalen van de impact van bepaalde transacties (welke
balansen worden beïnvloed, …)

(boeking)

van

13

Voor Douane & Accijnzen betekent dit bijvoorbeeld het in
vermindering brengen van de borgtocht voorzien in de implementatie
van het Enig Kantoor
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Een aantal functionaliteiten zijn : (ter illustratie)

•

Berekenen van boeten en intresten

•

Bepalen van de te nemen acties (triggers)

•

Onderzoeken successie

•

Verwerken van terugbetalingen en kredieten

•

Verwerken informatie-expertise

•

Aanmaken patrimoniale informatie

Financiële boekhouding / Financial Accounting (9)

•

Actualiseren patrimoniale informatie

Deze module voorziet in het beheer van de bankrekeningen per
belasting: verwerking van stortingen, beheer van binnenkomende
gelden, overeenstemming van belastingcheques,…

•

Onderzoek bijkomende informatie

•

Behandelen aanvraag van onenigheid

•

Vaststellen van wijziging in patrimoniale informatie

Douane / Customs (10)
Deze module voorziet in de ondersteuning bij de weging van burgers
met het oog op het toekennen van vergunningen.
Een aantal functionaliteiten zijn : (ter illustratie)
•

Aanvraag behandeling voor autorisatie

•

Registreren beslissing mbt autorisatie

Het ontwerp van deze module houdt rekening met registratie in
kader van NCTS (zie module aangifte beheer).

Patrimoniale Documentatie / Patrimony Documentation (11)
Deze module voorziet in aanmaken, verwerken en updaten van
patrimoniale informatie en informatie expertise. Tevens kan
patrimoniale informatie geleverd worden aan een eventuele
aanvrager.
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3.8.4. Data Architectuur
Deze paragraaf bevat tabellen die de informatiebehoeften weergeven
van het Systeem voor Geïntegreerde Verwerking.
* deze informatie is rechtstreeks afkomstig van de ICT To-Be
vereisten die gedefinieerd werden op een taak per taak basis

Figuur 64: Informatie voor het geïntegreerd systeem (a)
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Figuur 65: Informatie voor het geïntegreerd systeem (b)

Figuur 66: Informatie voor het geïntegreerd systeem (c)
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3.8.5. Delivery Vehicle Architectuur
In de Delivery Vehicle Architectuur van het thema “Systeem voor
Geïntegreerde Verwerking” worden de componenten van het DVA
uitgetekend die ondersteuning bieden aan de applicatiearchitectuur.
De voorgestelde oplossing, zij het geen exclusieve, is een
conceptuele uitwerking.
Centraal staat de server omgeving waarop de functionele modules
van het systeem voor geïntegreerde verwerking draaien. Deze server
omgeving is gekoppeld aan de informatiebronnen waarin de
operationele informatie wordt opgeslagen zoals persoonlijke, fiscale,
niet-fiscale en patrimoniumdata.
De server omgeving wordt via het intern netwerk gekoppeld aan de
technische architecturen (informatiebronnen en servers) voor de
andere thema’s. EAI zorgt voor de integratie van de verschillende
architecturen.
Gebruikers hebben toegang tot de applicaties via het netwerk. Dit
netwerk kan mobiel (ASTRID, GPRS) of het intranet zijn. De
beveiliging wordt geregeld via LDAP en logging van transacties.
Toegang tot externe informatiebronnen (KBO, KSZ, …), andere
FOD’s, andere partijen (banken, verzekeringen, …) of het federaal
portaal is mogelijk via het internet of FEDMAN.
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3.8.5.1. Schematisch overzicht
Enig Dossier
Andere
bronnen

Internet/
FEDMAN

Federaal Portaal

DWH

Interacties

Gedigitaliseerde
Data

Andere FOD’s

Security

Persoonlijke
Data

Transactionele
Data

Patrimonium
Informatie

EAI

LDAP
IB
M

Logs

Systeem voor Geïntegreerde verwerking

Netwerk*

Mobiel On- line

Mobiel On-line

Mobiel Off- line

Gebruiker

Business
Intelligence

Work mgmt

Kennisbeheer

CRM

ERP

Werkstation

* internet, intranet, ASTRID, GPRS, …

Figuur 67: Delivery Vehicle Architectuur voor het Systeem voor Geïntegreerde Verwerking
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3.8.5.2. Omschrijving
De Delivery Vehicle Architectuur voor het thema “Systeem voor
Geïntegreerde Verwerking” is opgebouwd rond een server omgeving.
Deze server omgeving vormt de back-office van de FOD Financiën en
ondersteunt de functionele modules omschreven in de functionele
architectuur.
De back-office is gekoppeld aan de gegevensbanken die de
operationele
data
opslaan.
De
verschillende
operationele
gegevensbanken zijn: persoonlijke data, transactionele data (fiscaal
en douane) en patrimonium documentatie.
EAI integreert de verschillende technische architecturen voor de
andere thema’s met het Systeem voor Geïntegreerde Verwerking.
Zoals in de figuur aangegeven zijn interfaces voorzien naar Business
Intelligence, Kennisbeheer, Workmanagement, ERP en CRM.
Daarnaast worden de specifieke informatiebronnen die beschreven
zijn in andere thema’s en gelinkt zijn aan het Enig Dossier
beschikbaar via EAI. Op die manier wordt de analytische informatie
(DWH), de informatie over interacties (CRM) en de gedigitaliseerde
informatie (scanning van documenten) beschikbaar binnen de backoffice systemen voor geïntegreerde verwerking.

De interne gebruikers sluiten zich via hun werkstation aan op de
back-office systemen door gebruik te maken van het intranet.
Daarnaast zijn er gebruikers die via een mobiel of vast netwerk
(internet, ASTRID, GPRS, …) connecteren op het intranet van de FOD
Financiën en de back-office systemen. Typische gebruikers zijn:
douaniers, schatters, account managers, …
Externe gebruikers kunnen gebruik maken van sommige
functionaliteiten van het Systeem voor Geïntegreerde Verwerking via
het federaal portaal dat het portaal voor de FOD Financiën omvat. De
integratie van de back-office systemen in het portaal voor de FOD
Financiën wordt verder beschreven in thema 3 “Multi-kanaal
dienstverlening”.
De toegang tot het Systeem voor Geïntegreerde Verwerking wordt
vastgelegd via LDAP. Daarbij wordt bepaald tot welke functionele
module en welke informatie de gebruiker toegang heeft. De
transacties die de gebruikers doen worden geregistreerd.

In de ICT-behoeften voor de processen 1 “Verzamelen van
persoonlijke gegevens” en 2 “Verzamelen van fiscale gegevens”
wordt aangegeven dat informatie van externe gegevensbronnen
nodig is. Voorbeelden van externe bronnen zijn: KBO, KSZ, banken,
verzekeringen,… Technisch kan dit worden verwezenlijkt door
gebruik te maken van het internet & FEDMAN als netwerk en UME als
service voor informatie-uitwisseling tussen FOD’s. Het FEDICT speelt
hierbij een belangrijke rol.
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3.8.6. Effecten op de werking van de FOD Financiën
Het volgende citaat is een uittreksel van het “Revenue Annual Report
2000”, uitgegeven door het Ministerie van Financiën, Ierland, dat
momenteel
een
Systeem
voor
Geïntegreerde
Verwerking
implementeert. Dit dient als inleiding voor de relevantie en baten van
het systeem voor de FOD Financiën uiteen te zetten:
“Our Integrated Taxation Processing (ITP) system now processes
some £13 billion annually. The consolidation of taxpayers’ financial
records allows for a greater consistency of treatment of all taxes, and
easy offsetting of monies between taxes. VAT was incorporated into
the system in April 2000. Between April and December, 526,362 VAT
3 forms were processed by the system, the majority being scanned
using new technologies, thereby removing the necessity of keying
data and thus speeding up the process. The automation of these
processes greatly added to the efficiency of VAT return
administration, and inevitably to customer service improvements,
particularly in the processing and approval of VAT repayments.
Improved turnaround times were achieved, due to automated
tracking and approval systems, allowing routine repayments to be
dealt with more quickly.... The system continues to provide the back
office processing for ROS (on-line filing and payments system), with
daily updates, and links to the banks for the electronic transfer of
money received or repayments due”.

Verschillende ministeries ondervonden reeds de uiteenlopende
voordelen van het Systeem voor Geïntegreerde Verwerking.
In dit onderdeel worden de belangrijkste baten en financiële
voordelen voor de FOD Financiën beschreven van het Systeem voor
Geïntegreerde Verwerking.
•

Verbeterde dienstverlening

•

Verhoging naleving en vermijden van ontduiking

•

Efficiënt gebruik van de beschikbare middelen

•

Financiële voordelen – benchmarks
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Verbeterde dienstverlening
•

Minimaliseren van onnodig contact met de burger en het
behandelen van de overige contacten op een efficiënte manier

•

Sneller
versturen
terugbetalingsopdrachten,…

•

Vereenvoudigen van producten naar de burger terwijl erover
gewaakt wordt het nodige niveau van detail te bewaren zodat
een minimum aan contact verzekerd blijft

•

Voorzien van tools voor het management om het efficiënt
behandelen van contacten met de burger op te volgen

•

Automatisch
verwerken
van
aanrekeningen tussen belastingen

•

Sneller verwerken van inkomende gegevens en weergeven op
de balans van de burger

•

Een overzicht creëren van alle interacties van de FOD met een
burger toegankelijk voor alle bevoegde ambtenaren

•

Ondersteunen
van
belastingtype
controles/polyvalente controles

•

Ondersteunen van initiatieven die de naleving verhogen en de
belastingstypes overstijgen

•

Ondersteunen van “one stop” dienstverlening en het
vermijden van het doorsturen van burgers naar andere
diensten van de administratie

•

Verlenen van een geïntegreerd beeld van de burger met
betrekking tot zijn rechten en plichten

van

•

Verlenen van een gedetailleerde
ambtenaren voor elk belastingtype

•

‘Closed loop processing’ voor alle belastingen (de financiële
gegevens worden vernieuwd telkens een financiële transactie
gebeurt waardoor de informatie voor het management
correct, nauwkeurig en tijdig is

•

Verminderen van de papieren uitwisseling van gegevens
tussen RSZ, gemeentebesturen, kruispuntbank enz.

formulieren,

terugbetalingen

help-functie

voor

de

en

overstijgende
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Verhoging van de naleving en vermijden van ontduiking:
•

Ondersteunen van een geconsolideerde balans

•

Verlenen van een geconsolideerd profiel van een burger

•

Het actief gebruiken van informatie uit externe bronnen door
het creëren van geautomatiseerde outputs (standaard
brieven, attesten, …)

•

Gestandaardiseerde verwerking van de gegevens van de
burgers over belastingen heen

•

Verminderen van nalevings kosten en lasten

•

Ondersteunen van het elektronisch bewaren van aangiftes en
betalingen alsook van het elektronisch raadplegen van
sommige gegevens uit het eigen dossier door de burger

•

Verminderen van het volume aan informatie die de burger aan
de FOD repetitief moet leveren

•

Verlenen
van
geautomatiseerde
selectiemogelijkheden
gebaseerd op parameters die komen uit belastingtype
overstijgende
informatie,
details
uit
fiscale
balans,
risicoprofielen en sectorale profielen

•

Toelaten van een
gewijzigd worden

•

Verwerken en synthetiseren van de resultaten van een aantal
controles en beschikbaar stellen voor de belanghebbenden

•

Verbeteren en versnellen van terugbetalingen en het opvolgen
van betalingen

•

Opstellen van risicoprofielen op basis van geautomatiseerde
risicoanalyse

•

Tijdig identificeren van risicovolle dossiers en het verlenen
van ondersteuning bij het behandelen van deze dossiers

•

Capteren en gebruiken van informatie uit externe bronnen

flexibele

selectie

die

eenvoudig

kan

•

Identificeren van burgers die vrijgesteld zijn van bepaalde
verplichtingen (vb. indienen van aangifte)

•

Vergelijken en aanvullen van gegevens over de burger op
basis van niet FOD Financiën gerelateerde bronnen

•

Proactief sturen van burgers om de naleving te respecteren.
Indien aanwijzingen van niet-compliance gedetecteerd
worden,
kan
onmiddellijk
gepersonaliseerd
contact
opgenomen worden

•

Verlenen van mogelijkheden om bijkomende informatie te
capteren uit aangiften, bankoverzichten, cheques, …

•

Identificeren van economische activiteiten die niet bekend zijn
bij de FOD Financiën

•

Gebruiken van geautomatiseerde toetsen om informatie uit
verschillende bronnen te vergelijken teneinde de activiteit van
een niet-geregistreerde burger te identificeren

•

Vergemakkelijken en automatisch opvolgen van rechten en
verplichtingen

•

Verbeteren van mogelijkheden van selectie voor controle
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•

Gebruiken van geautomatiseerde toetsen om informatie uit
verschillende bronnen te vergelijken teneinde bronnen van
niet gekende economische activiteit van geregistreerde
burgers te identificeren

Efficiënt gebruik van de beschikbare middelen:
•

Gescheiden behandeling van uitzonderingen/anomalieën en
routineactiviteiten. De last van de routine activiteiten wordt
overgenomen door het Systeem van Geïntegreerde
Verwerking, enkel de uitzonderingen worden nog manueel
behandeld

•

Verlenen
van
geautomatiseerde
mogelijkheden
routinetaken
uit
te
voeren.
(vb.
verwerken
terugbetalingen, aanrekenen van bedragen,…)

•

Identificeren van de minderheid van dossiers die een manuele
tussenkomst vereisen

•

Verlenen
van
geautomatiseerde
uitzonderingsactiviteiten

•

Verlenen van tijdige en flexibele feedback naar management,

•

Opvolgen KPI (Key Performance Indicator) in het kader van
performantie management

•

In de elementaire functies van het systeem wordt de
mogelijkheid voorzien om de nodige management informatie
samen te stellen en de nodige statistische gegevens te
genereren

•

Vergemakkelijken van veranderingsprocessen, inclusief het
introduceren van nieuwe belastingen, nieuwe functionele
vereisten, verandering van business rules en de intrede van
nieuwe technologieën. Hierdoor is er minder budget en zijn er
minder mandagen nodig om de veranderingen te realiseren

ondersteuning

om
van

voor
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•

•

•

Toelaten dat toekomstige ontwikkelingen en verbeteringen
ondernomen kunnen worden op een efficiënte en effectieve
manier voor het geïntegreerd geheel van belastingen in
tegenstelling tot vernieuwingen per functionele silo of
individuele belasting

Financiële voordelen
Er zijn ook verschillende financiële voordelen van de implementatie
van het Systeem voor Geïntegreerde Verwerking:
•

Verhoogde inkomsten

Geen interne interfaces en een minimaal aantal externe
interfaces waardoor het werken met de applicatie zeer
gemakkelijk verloopt en het systeem technisch eenvoudig is

•

Versnelling van de inning van belastingen in een fiscaal jaar

•

Correcte en consistente oplegging van boetes en intresten

Geen overbodige input van nieuwe data (dit moet slechts een
keer gebeuren, waarna alle gebruikers correcte en up to date
data kunnen gebruiken.)

•

Tijdige kohiering en opvolging van inning moet toelaten meer
inkomsten te genereren

•

Mogelijkheid om belastingen aan te rekenen (fiscale balans)

•

Synergieën worden gecreëerd door met een geïntegreerd
systeem te werken. (vb. vandaag zendt de FOD Financiën een
terugbetaling voor tax 1 en een herinneringsbrief voor tax 2.
Met het geïntegreerde systeem wordt deze dubbele interactie
herleid tot één interactie en verhoogt de kans om alles correct
en tijdig te innen.)

•

Door de vermindering van
inningproces productiever zijn

•

Betere selectie leidt tot een betere opbrengst per onderzocht
dossier

•

Verhoogde vrijwillige
verbeterde diensten

•

Ondersteuning voor legislatieve en beleidswijzigingen (flexibel
systeem waardoor minder budget nodig is om aanpassingen
door te voeren naar aanleiding van een beleidsbeslissing of
wetswijziging

het

naleving

aantal

door

fouten

het

zal

leveren

het

van
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•

Deze
financiële
voordelen
implementatieresultaten van
overheden:

vinden
we
terug
in
de
volgende federale of lokale

•

Indiana (Verenigde Staten van Amerika): verhoging van de
inkomsten voor het ministerie van 80 Miljoen$ per jaar. (Bron:
Accenture 2002),

•

Detroit (Verenigde Staten van Amerika): Verhoging van de
inkomsten met 17,5 Miljoen$ over een periode van 3 jaar. Dit
betekent een stijging van 1,57% op jaarbasis. (Bron: Accenture
2002),

•

Ohio: Niet vrijwillige inning van belastingen steeg met 50% het
eerste jaar van volledige implementatie. (Bron: Accenture 2002),

•

North Carolina: de inkomsten stegen met 4,8% per jaar (Bron:
Accenture 2002).
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3.8.7. Relatie met andere thema’s
Betrokken Geconsolideerde Architectuur
Enig Dossier

Beschrijving
•
•
•
•

De geïntegreerde verwerking dient als een basis voor het Enig dossier
Geïntegreerde verwerking zal de meeste van de Enig Dossier views bezorgen
Links van het Enig Dossier naar gescande documenten
Niet van toepassing

Multi-kanaal dienstverlening aan de burger

•
•

Bijstand, Controle, Invordering en Informatie

•

Gevallenstudie

•

Consistente reglementering

•

Bezorgt informatie voor dienstverlening aan de burger
Voorziet functionaliteit voor dienstverlening en is gelinkt aan de applicaties
voor multi-kanaaldienstverlening
Accurater en sneller bijgewerkte gegevens verbeteren de kennis over de
burger
Case management zal informatie en taken binnen het Systeem voor
Geïntegreerde Verwerking beheren
Links van geïntegreerde verwerking en kennisbeheer

ERP Supply Chain

•

Systeem voor Geïntegreerde Verwerking

Briefwisseling van geïntegreerde verwerking zal naar de burgers verstuurd
worden via de ERP Supply Chain (proces 39)
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3.9. Thema 3: Multi-kanaal dienstverlening
Multi-kanaal dienstverlening transformeert de wijze van relatie met
de burger, door deze laatste in het midden van de operaties te
stellen. Dit betekent dat de burger een uitgebreide en aangepaste
keuze aan interactiemogelijkheden moet krijgen. Met een waaier aan
bijstandsdiensten moet CRM de burger helpen in het nakomen van
zijn verplichtingen en bekomen van zijn rechten.

Door het verwezenlijken van dit thema zal de FOD Financiën in staat
zijn om een goede en performante dienstverlening aan te bieden aan
de burger. Waarbij de informatie die aan de burger wordt gegeven
consistent is onafhankelijk van de manier waarop of wie informatie
verstrekt of transactie uitvoert.
De burger staat centraal, waarbij alle informatie die ondersteuning
kan bieden ter beschikking staat van de informatieambtenaren.

Er zijn drie interactiemogelijkheden die de FOD Financiën in staat
stelt om bijstandsdiensten te leveren aan de burger. De diensten
aangeboden via de verschillende interactiemogelijkheden zijn
dezelfde en onderling consistent onafhankelijke van de keuze van de
burger.
Ten eerste, kan de burger gebruik maken van een contact center.
Het contact center biedt aan de burger interacties via telefoon, email,
fax of briefwisseling.
Ten tweede kan de burger een front office kantoor bezoeken. Een
front office kantoor staat ter beschikking van de burger, waarbij een
informatieambtenaar “face-to-face” de interactie met de burger
voert. De informatieambtenaar kan transacties uitvoeren of
antwoorden op vragen van de burger. In sommige gevallen kan een
medewerker ter plaatse de burger ondersteunen.
Ten derde is er het portaal voor de FOD Financiën. Het portaal voor
de FOD Financiën is de website van de FOD Financiën die bereikbaar
is voor de burger via het internet. De burger kan transacties doen en
informatie zoeken via selfservice. Selfservice houdt in dat de burger
via het portaal bepaalde acties doet of informatie opzoekt,
bijvoorbeeld: het invullen van de belastingaangifte of het zoeken
naar informatie met betrekking tot BTW-tarieven.
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3.9.1. Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor dit Thema
De groep van interne gebruikers bestaat uit ambtenaren van de FOD
Financiën.
De ambtenaren die tot de gebruikersgroep behoren, gebruiken de
architectuur die hier wordt beschreven ter ondersteuning van de
interactie met de burger. Deze ambtenaren vullen de functie in van
de informatieambtenaren zoals beschreven in het functieboek.
Naast de informatieambtenaren binnen de verschillende contact
centers, administraties en centra zullen ook de ambtenaren ter
plaatse gebruik maken van deze ICT-omgeving om interacties met de
burger optimaal te ondersteunen.
Tot de gebruikers behoren onder andere: operatoren van de contact
centers – Informatieambtenaren (eerstelijns operatoren),
ambtenaren & specialisten (tweedelijns operatoren), ambtenaren ter
plaatse (douane, schatters, account managers, …)
De entiteiten die gebruik maken van de ICT-architectuur voor dit
thema zijn beschreven in de onderstaande tabellen.

Figuur 68: Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor het Thema: Multi-kanaal
dienstverlening (a)
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Figuur 70: Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor het Thema: Multi-kanaal
dienstverlening (c)

Figuur 69: Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor het Thema: Multi-kanaal
dienstverlening (b)
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3.9.2. Situering in de To-Be Architectuur
Het onderstaande schematisch overzicht geeft aan waar multikanaaldienstverlening gerelateerd is aan de To-Be Architectuur.
Afhankelijk van de interactiemogelijkheid die de burger gebruikt,
worden verschillende bouwstenen uit de To-Be Architectuur gebruikt.
De geïdentificeerde behoeften zijn terug te vinden in proces 34
“Algemene Interactie”.
De interacties via telefoon, email, fax, correspondentie of front office
kantoren maken gebruik van de categorie CRM & Customer Support
in het applicatie framework, zoals (1) aangeeft in het onderstaande
schema. Voor deze interacties zullen informatieambtenaren gebruik
maken van applicaties die ondersteuning bieden bij de interacties
met de burger. De functionaliteiten van de gebruikte applicaties
worden besproken in 3.9.3.2.2 Interacties.

aantal die analytische ICT-behoeften beschrijven. Deze processen
zijn: proces 32 “Klanteninzicht”, proces 33 “Bepalen van
dienstverleningsaanpak” en proces 35 “Strategie en uitwerking
dienstverleningsmodellen”. De ICT-behoeften voor deze processen
richten zich tot het analyseren en uitwerken van modellen
(dienstverleningsmodellen, scripts, …) en inzichten (klanteninzicht)
die gebruikt worden bij de interacties met de burger. Deze worden in
de onderstaande To-Be architectuur aangeduid met (4). De
functionaliteiten worden verder uitgewerkt in 3.9.3.2.3 Analyse en
Productontwikkeling waarbij een duidelijk verband bestaat met
thema 4 “Bijstand, Controle, Invordering en Informatie”.

Het portaal voor de FOD Financiën wordt geïntegreerd met het
federaal portaal. De ondersteuning en de infrastructuur worden
geleverd door het federaal portaal. Voor het leveren van informatie
en het uitvoeren van transacties zal het federaal portaal gebruik
maken van systemen van de FOD Financiën. De nodige beveiliging en
mogelijkheid tot uitwisselen van informatie zijn de belangrijkste
factoren voor deze samenwerking. De burger bereikt het portaal voor
de FOD Financiën (2) via het federaal portaal. Bij het lanceren van
een interactie zal de connectie worden gemaakt met de systemen
van de FOD Financiën (3). De gevraagde informatie wordt geleverd
aan de burger of transactie wordt uitgevoerd (3) binnen de FOD
Financiën.
Naast de processen die de interacties tussen de burger en de FOD
Financiën beschrijven (proces 34 “Algemene Interactie”) zijn er een
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Figuur 71: Situering in de To-Be Architectuur
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3.9.3. Applicatiearchitectuur
In deze sectie wordt dieper ingegaan op de specifieke
applicatiearchitectuur voor het thema multi-kanaal dienstverlening.
Deze architectuur is volledig in lijn met het applicatie framework
zoals besproken in de voorgaande sectie. De verschillende
functionele modules die verder in deze sectie worden besproken
kunnen worden teruggevonden in de categorieën “CRM & Customer
support “ en “Product en service marketing” zoals aangegeven in de
bovenstaande figuur.
De applicatiearchitectuur wordt schematisch voorgesteld in Figuur
72: Applicatiearchitectuur voor multi-kanaal dienstverlening. In deze
applicatiearchitectuur wordt dieper ingegaan op de functionaliteiten
die nodig zijn om de betrokken ambtenaren en de burgers bij de
interacties op een optimale manier te ondersteunen via applicaties.
Daarnaast worden de verschillende interactiekanalen aangegeven die
ter beschikking staan van de gebruikers.
Tot slot wordt aangegeven hoe de applicatiearchitectuur wordt
geïntegreerd met de fundamenten en de architecturen voor de ander
thema’s.
In de beschrijving van de verschillende functionele modules wordt de
link met het applicatie framework schematisch voorgesteld.
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Figuur 72: Applicatiearchitectuur voor multi-kanaal dienstverlening
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Klanteninteracties
(Contact Center, Face-to-Face Kantoren, Medewerker ter plaatse, Federaal Portaal)

3.9.3.2. Omschrijving
De applicatiearchitectuur voor Multi-kanaal dienstverlening aan de
burger is opgebouwd uit applicaties om de performantie en
klantentevredenheid van de FOD Financiën te verhogen. Dit gebeurt
door ondersteuning te bieden bij het aantrekken, ontwikkelen en in
stand houden van relaties met de burger door het leveren van
diensten.
De
functionele
modules
die
beschreven
zijn
in
de
applicatiearchitectuur maken het mogelijk om relaties met de
burgers van de FOD Financiën te beheren, vanuit een verhoogde
compliance en een verhoogde klantentevredenheid.
De applicatiearchitectuur bestaat uit 3 onderdelen zoals schematisch
voorgesteld in de bovenstaande figuur. De 3 onderdelen worden
aangegeven in de 3 horizontale lagen in de schematische
voorstelling:
•

Interactiekanalen

•

Interacties

•

Analyse & Productontwikkeling

3.9.3.2.1. Interactiekanalen
De onderstaande figuur geeft aan waar de interactiekanalen in de
applicatiearchitectuur passen.

Face-to Face

Brieven/eMail/Fax

Intranet/Internet

Telefoon

Medewerker ter plaatse

Interactie
kanalen

Figuur 73: Interactiekanalen in de applicatiearchitectuur

De verschillende interactiekanalen in de applicatiearchitectuur zijn:
A. Telefoon: dit interactiekanaal laat via het telefoonnetwerk
gesproken informatie, interacties en transacties toe tussen
de burger en de FOD Financiën, zowel via het netwerk voor
vaste telefonie als het GSM-netwerk
B. Brieven, eMail & Fax: dit interactiekanaal biedt de
mogelijkheid om brieven, emails of faxen te versturen naar
de FOD Financiën
C. Face-to-Face in Front-Office kantoren: waarbij de burger
naar één van de bestaande front offices gaat en een
operator van de FOD Financiën de burger helpt via een
“loket” (balie, vergaderruimte, wachtzaal, …)
D. Medewerker ter plaatse: Deze ruime categorie omvat de
medewerkers van de FOD Financiën op locatie die
ondersteund worden. Bijvoorbeeld: douaniers, account
managers, schatter van opmeting en waarderingen, …
E. Intranet & Internet: het
CRM-applicaties voor de
Financiën. Daarnaast biedt
burger en de ambtenaar

intranet geeft toegang tot de
operatoren binnen de FOD
het internet toegang aan de
tot bepaalde verrichtingen of
179

ICT To-Be Architectuur - Thema 3: Multi-kanaal dienstverlening

interacties beschikbaar via selfservice. Het portaal voor de
FOD Financiën biedt deze mogelijkheden.

Interacties vormen binnen de applicatiearchitectuur de basis voor de
functionele modules gebruikt in het contact center en de front office
kantoren.

3.9.3.2.2. Interacties

Ondersteuning - Contact Center

In Figuur 74: Mogelijke behandeling van inkomende interacties wordt
ter illustratie een mogelijk scenario weergegeven voor de
behandeling van in het contact center inkomende interacties.
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Figuur 75: Interacties in de applicatiearchitectuur
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Oplossen &
sluiten

De functionele modules van de applicatiearchitectuur met betrekking
tot interacties kunnen binnen het applicatie framework worden
geplaatst in de categorie “CRM & Customer Support” en de
subcategorie “Support/Contact Center” zoals in de onderstaande
figuur.

Meten van de
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Fax

Email
eMail
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Web
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Figuur 74: Mogelijke behandeling van inkomende interacties
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Figuur 76: Interacties in het applicatie framework

Doorheen de verschillende interactiekanalen zoals hierboven
beschreven in 3.9.3.2.1 Interactiekanalen zal de dienstverlening
consistent zijn. Dit houdt in dat de informatie die verstrekt wordt en
de transactie dezelfde zijn onafhankelijk van het interactiekanaal
zoals geïllustreerd in de onderstaande figuur.

Figuur 77: Consistente informatie en afhandeling van transacties
De mogelijke interacties worden beschreven aan de hand van de
verschillende interactiekanalen die beschikbaar zijn voor de burger,:
A. Telefoon
B. Brieven, eMail & Fax
C. Face-to-face in Front-Office kantoren
D. Medewerker ter plaatse
E.

Intranet & Internet
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A. Telefoon

o

Dit interactiekanaal omvat de diensten die ondersteuning bieden elke
vorm van telefonische interactie tussen de FOD Financiën en de
burger, zoals beschreven in onder andere proces 34A: “Interactie via
telefoon”.
In de applicatiearchitectuur
behoeften gedefinieerd:
•

worden

de

volgende

functionele

Verzamelen van informatie over de klant:
o

Identificatie van de klant: de burger wordt
geïdentificeerd op basis van gerichte vragen die
gesteld worden door de operator. De identificatie van
de burger zal gebeuren op basis van de gegevens
aanwezig in het enige dossier, op basis van de naam
of uniek identificatienummer. Na de identificatie van
de burger heeft de operator toegang tot informatie
opgeslagen in het enig dossier.
Bij anonieme oproepen wordt deze module niet
gebruikt. Indien de burger anoniem wenst te blijven
kan eventueel bepaald worden tot welke groep van
burgers hij behoort, bv. particulier, ondernemingen,
…

o

Interactie- & Klantenhistoriek: deze module biedt
ondersteuning bij het registreren van de interactie,
vragen en reacties van de burger. Deze informatie is
beschikbaar in het enig dossier als de burger is
geïdentificeerd. Op die manier wordt een overzicht
gecreëerd van interacties die de burger heeft gehad
met de FOD Financiën en via welke kanalen.

•

Gebruik van Klanteninzicht: Op basis van de
identificatie van de burger en resultaten van
klanteninzicht worden profielen aan de burger
toegewezen. De manier waarop de interactie tussen
de burger en de FOD Financiën gebeurt wordt
aangepast aan het profiel van de burger. De vragen
die de operator stelt aan de burger variëren
afhankelijk van het klantenprofiel.

Dienstverlening & Scripting
o

Scripting: een script geeft de sequentie van acties,
vragen,
schermen
en
hulpmiddelen
voor
dienstverlening (zie hieronder) die de operator moet
doorlopen om een bepaalde taak uit te voeren en de
burger op een efficiënte en accurate manier te
helpen. Het gebruikte script varieert naargelang een
aantal factoren bv. Het klantenprofiel of het gebruikt
interactiekanaal.
Deze
functionele
module
ondersteunt de operator in het doorlopen van de
scripts door het geven van duidelijk aanwijzingen.

o

Dienstverlening (Producten & Diensten): deze
functionele module voorziet de operator van
hulpmiddelen om vragen of problemen op te lossen.
Daarnaast wordt de operator door deze functionele
module ondersteund in het aanbieden van de juiste
diensten of producten aan de burger. Deze module
bestaat uit verschillende onderdelen met specifieke
functionaliteiten.
Via
scripting
(hierboven
beschreven) wordt aangegeven welk van de
onderstaande hulpmiddel de operator moet gebruiken
om tot een goede en efficiënte dienstverlening te
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advies omgeving omvat functionaliteiten en
hulpmiddelen
om
de
operatoren
te
ondersteunen in het beantwoorden van
vragen over hun wettelijke verplichtingen. De
focus is de noden, vragen of problemen van
de burger te vertalen naar de producten en
services die worden aangeboden door de FOD
Financiën. Advies moet worden gezien in
functie van de burger. Bijvoorbeeld: een
expert kan intern advies verstrekken aan
ambtenaren. Productondersteuning bestaat
uit applicaties die ontworpen zijn om
ondersteuning te bieden bij vragen naar
specifieke producten die aangeboden worden
door de FOD financiën.

komen. De verschillende onderdelen bevat in deze
functionele module zijn:


Integratie met de back-office systemen
om de door de burger gevraagde transacties
uit te voeren in de operationele systemen
(back office systemen) meer specifiek het
systeem voor geïntegreerde verwerking



Informatie
broker
&
navigatieondersteuning
bieden
de
mogelijkheid om een snelle toegang te
krijgen tot verschillende bronnen van
financiële
en
patrimoniale
informatie
beschikbaar doorheen de FOD Financiën om
snel de informatie te vinden om te
antwoorden op de vragen en de problemen
van
de
klanten.
Verschillende
functionaliteiten worden voorzien, zoals een
zoekmotor, doorverwijzing en linken binnen
de informatie, suggestiemotor, etc.



Technisch advies wordt gebruikt als een
centrale bewaarplaats voor alle informatie en
wijzingen met betrekking tot wetgeving. Dit
biedt onder andere ook de mogelijkheid aan
de operatoren om informatie op te vragen
over rulling en interpretaties van de
wetgeving. Deze functionele module wordt
verder uitgewerkt in 3.12 Consistente
Reglementering.



Bijstand,
Advies
Productondersteuning: De

bijstand

&
&



Opvolgingsfaciliteiten om te verzekeren
dat alle vragen, problemen en transacties
correct en tijdig worden beantwoord of
uitgevoerd



Integratie
met
workflow
&
doorverwijzing naar specialisten (2de
lijn) of ambtenaren binnen de backoffice wordt gebruik)t om te komen tot een
gedistribueerd
probleemmanagement,
waarbij het probleem wordt opgelost door de
persoon die daarvoor meest geschikt is.
Bijvoorbeeld, het doorsturen van de vraag
van de eerstelijns operator naar de
tweedelijns operator geeft de ambtenaren
van de FOD Financiën de hulpmiddelen die
nodig zijn om tot een goede dienstverlening
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te komen. Workflow wordt verder uitgewerkt
in 3.11 Gevallenstudie. De systemen zullen
ook de mogelijkheid bieden om de beambten
te identificeren die bevoegd en beschikbaar
zijn in het kader van een specifieke
aanvraag, hetzij via het onthaal van het front
office, hetzij via eerstelijns beambten die een
beroep moeten doen op een gespecialiseerde
beambte.
o

•

FAQ (Frequently Asked Questions - Frequent
gestelde vragen) omvat veel gestelde vragen en de
bijhorende antwoorden die via de verschillende
interactiekanalen worden ontvangen binnen de FOD
Financiën. De vragen samen met de antwoorden
worden ter beschikking gesteld van de operatoren.
De operatoren hebben de mogelijkheid om vragen en
antwoorden toe te voegen aan de FAQ’s. Deze vragen
zullen beschikbaar zijn voor de operatoren via de
informatie broker & navigatieondersteuning.

Interacties
o

Authenticatie: deze module biedt de mogelijkheid
aan de operator om na te gaan of de burger
waarmee de interactie loopt, toegang heeft tot de
gevraagde informatie of diensten. Bijvoorbeeld: voor
een werknemer van een onderneming moet worden
nagegaan of de werknemer toegang heeft tot de
informatie die hij/zij opvraagt over de onderneming.

o

Communicatie: Deze module omvat de nodige
functionaliteiten met betrekking tot het opstarten van
een interactie via de telefoon in beide richtingen

tussen de FOD Financiën en de burger. De
functionaliteiten
die
specifiek
door
het
interactiekanaal telefoon worden gebruikt zijn:


IVR
(Interactive
Voice
Response):
ondersteunt functionaliteiten via de toetsen
op een telefoon om te interageren met de
FOD Financiën. IVR biedt mogelijkheden om
informatie te leveren en transactionele selfservice, zoals het opvragen van fiscale
balans, brochureaanvraag, vraag naar andere
fiscale of patrimoniale informatie, etc.



Speech Recognition biedt de mogelijkheid
aan de burgers om informatie in te spreken
(zoals naam of identificatie) in plaats van
gebruik te maken van de toetsen op een
telefoon.



ACD (Automatic Call Distributor) bestaat
uit functionaliteiten om binnenkomende
oproepen te beheren. Oproepen worden
afgehandeld op basis van het oproepende
nummer en de instructies hoe bepaalde
oproepen moeten worden afgehandeld.
Automatische routering gebeurt gebaseerd op
het klantenprofiel, de huidige toewijzing van
dossiers en de competenties van de
operatoren bij de FOD Financiën (eerste lijn
en tweede lijn). Het routeren van oproepen
wordt mede gestuurd door het gebruik van
IVR voor het verzamelen van informatie over
de reden van de oproep.
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buitengaande
telefoongesprekken
voeren.
Deze
gesprekken
gaan
meestal over de opvolging van een
vorige interactie of het oplossen van
problemen

CTI (Computer Telephony Integration)
ondersteund call center functionaliteiten door
het integreren van computer programma’s
(software) en het telefoonsysteem. CTIfunctionaliteiten omvatten:
•

“Soft Phone” waarbij de operatoren
de telefoon bedienen
via hun
werkstation

•

“Screen Pop-up” waarbij het CTI
Systeem een venster met informatie
opent op het scherm van het
werkstation van de operator. Het
geopende venster bevat informatie
over de binnenkomende oproep en de
oproeper
gebaseerd
op
het
oproepnummer of informatie over de
burger tijdens voorgaande interacties
(Bijvoorbeeld: IVR)

•

Integratie met applicaties waarbij de
CTI services worden geïntegreerd
met
ander
applicaties
voor
automatische logging van informatie.
(Bijvoorbeeld: de duur van de
oproep)

•

“Predictive
Dialing”
waarbij
het
systeem
voorstellen
doet
of
automatisch telefoneert naar klanten.
Deze
functionaliteiten
worden
gebruikt
om
de
efficiëntie
te
verbeteren van de operatoren die

B. Brieven, eMail & Fax
Hieronder verstaan we het verwerken van brieven, faxen en emails
die ontvangen worden door de FOD Financiën als interacties met de
burger. De applicatiearchitectuur is gebaseerd op de ICT To-Be
behoeften ter ondersteuning van de stroomschema’s voor onder
andere proces 34B: “Interactie via correspondentie”. Idealiter zou de
verwerking van de correspondentie geïntegreerd moeten worden in
het contact center.
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worden. De brieven zullen gescand worden om ze te
kunnen doorsturen naar de bevoegde beambte. De
faxen en de e-mails zullen ook opnieuw verzonden
worden. Het scannen van de binnenkomende
documenten gebeurt in het thema Systeem voor
Geïntegreerde Verwerking. Daarbij bestaat de
mogelijkheid dat teksten worden herkend via OCR
(Optical Character Recognation).

Klant

Email, Fax,
Brieven

Automatisch bevestiging
van ontvangst

Response
Management
Analyseren v/d
Inhoud

Emailserver
Faxserver
Scanning

Automatisch beantwoording

Opzoeken
antwoord

Automatische
Suggestie

Interactie
Data

o

Intelligente tools door gebruik te maken van ERMS
(Email Response Management Systems) kan de
inhoud van een schriftelijke elektronische aanvraag
geïdentificeerd worden en kan er een automatisch of
aan validatie onderworpen antwoord aan gekoppeld
worden. Het contact center zal uitgerust zijn met een
tool om e-mails te creëren zodat men beschikt over
standaardantwoorden, hoofdingen, inhoudsdelen van
antwoorden enz. Het zal ook in staat zijn om
automatisch meerdere oplossingen voor te stellen
aan de beambte die moet antwoorden op een
aanvraag.

o

Uitgaande
Correspondentie
biedt
de
functionaliteiten voor het generen van de brieven en
marketing
materiaal
voor
de
burger.
De
correspondentie kan bestaan uit specifieke, gerichte
boodschappen gebaseerd op het profiel van de
burger . Deze campagnes worden uitgewerkt en
uitgevoerd via de functionele module campaign
management (zie verder). Daarnaast worden
brieven, emails of faxen ter beantwoording van
vorige interacties opgesteld en verstuurd eventueel
samen met marketing materiaal naar een specifieke

Contact Center

Figuur 78: Behandeling van brieven, emails & fax
In de applicatiearchitectuur
behoeften gedefinieerd:
•

•

worden

de

volgende

functionele

Verzamelen van informatie over de klant
o

Identificatie van de klant: zie A. Telefoon

o

Nagaan van klantengedrag: zie A. Telefoon

Dienstverlening & Scripting: naast de verschillende
modules die gedefinieerd zijn in de voorgaande sectie (A.
Telefoon) zijn specifieke modules nodig voor:
o

Inkomende
Correspondentie :
Alle
correspondentie die binnenkomt in het postcenter
van de FOD Financiën zal elektronisch verwerkt
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burger. De uitgaande correspondentie maakt gebruik
van proces 39 “Levering & Distributie” voor het
centraal beheren van de uitgaande correspondentie.
•

Interacties
o

Authenticatie: zie A. Telefoon

o

Communicatie: de communicatie voor email, fax &
brieven gebeurd via de uitgaande correspondentie
functionaliteiten.



Informatie
broker
&
navigatieondersteuning: zie A. Telefoon



Technisch advies: zie A. Telefoon



Bijstand,
Advies
&
Productondersteuning:
Het
zal
ook
mogelijk zijn om met de belastingplichtige
rechtstreeks on-line de velden in te vullen die
vereist zijn voor de verwerking van de
aanvraag. Tot slot zal het mogelijk zijn om
tekens of fiscale zegels te kopen.



Opvolgingsfaciliteiten Integration with
workflow
&
Doorverwijzing
naar
specialisten (2de lijn) of ambtenaren
binnen de back-office



Mogelijkheden
voor
elektronische
betalingen biedt de functonaliteiten voor het
afhandelen van elektronische betalingen door
de burger via een elektronische terminal
(voor transacties in de face-to-face front
offices) of computer (voor transacties via het
portal voor de FOD Financiën)

C. Face-to-Face – Front Office
Uit de ICT-implicaties voor de stroomschema’s van proces 34C
"Algemene Interactie via Face-to-Face" wordt kan worden besloten
zullen de front office kantoren gebruik maken van dezelfde
functionele modules en hulpmiddelen voor telefonische interacties.
•

•

Verzamelen van informatie over de klant:
o

Identificatie van de klant: zie A. Telefoon

o

Nagaan van klantengedrag: zie A. Telefoon
Vragen in functie van het klantenprofiel: zie A.
Telefoon

Dienstverlening & Scripting
o

Dienstverlening (Producten & Diensten):


Integratie met de back-office systemen:
zie A. Telefoon

o
•

FAQ: zie A. Telefoon

Interacties
o

Authenticatie: zie A. Telefoon

D. Medewerker ter plaatse
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De medewerkers ter plaatse zullen beschikken over de modules
beschreven in de applicatiearchitectuur.

Het doel is een geïntegreerd en elektronische kanaal ter beschikking
te stellen van de burger voor self-service en informatie in lijn met de
andere interactiekanalen.

Financial
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Planning
Planning
Financial
HRM
Control
Contract
Contract
Negotiation Management
A/P A/R

Transactions Personalisation

Via dit kanaal kunnen personen ter plaatse zoals douaniers, account
managers of medewerkers ter plaatse ondersteund worden door
CRM-applicaties en informatie beschikbaar binnen de FOD Financiën.

Het internet is het interactiekanaal dat gebruikt wordt door de burger
en de onderneming. Zoals in processen 1: “Verzamelen van
persoonlijke gegevens”, 2: “Verzamelen van fiscale gegevens” en
proces 34:” Algemene interactie” wordt aangegeven door de ICT
Behoeften heeft de burger de mogelijkheid om verschillende
interacties en transacties te doen via het internet door selfservice.

Entreprises

Ondersteuning
voor
mobiele
applicaties
waarbij
de
mogelijkheden worden geboden aan de medewerkers ter plaatse om
toegang te krijgen via remote access tot de applicaties voor
interactie met de burger en de andere operationele of analytische
omgevingen.

Common Services
UME v2
BELPIC FEDPKI
FEDMAN

Presentation

Access
Application
General ICT Technology
Channel
Services

Security Services

Operating
Network
Hardware
Storage
ICT Systems
Infrastructure
Technology

Data
eAI
Availability
& Scalability

SPF
FINANCES

Figuur 79: Het federaal portaal en de FOD Financiën
De services aangeboden via het portaal voor de FOD Financiën
omvatten:
•

Beveiligde interacties en transacties: waarbij burgers de
mogelijkheid krijgen om op een beveiligde manier te communiceren
met de FOD Financiën. Beveiligde interacties en transacties zijn
mogelijk via identificatie van de burger door gebruik te maken van
een login/paswoord of een sleutel die wordt bewaard op een
elektronische kaart (cfr. BELPIC, FEDPKI). De volgende transactie en
interactie moeten worden ondersteund voor de verschillende
klanten:
o

Belastingplichtige (burgers & ondernemingen) die informatie
opvragen over hun fiscale balans, de te betalen belastingen,
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het online invullen van de belastingsaangifte, pre-arrival van
goederen, etc.

•

o

Burgers (belastingplichtige, notaris, etc.) voor
raadplegen en verwerken van patrimoniale informatie

het

o

De ambtenaar die gebruikt maakt van het portaal om
beschikbare informatie te raadplegen of te verwerken

o

Andere externe bronnen (ambtenaren van andere FOD’s,
notarissen, etc.) die informatie raadplegen of verwerken
waartoe ze toegang hebben en die beschikbaar is op het
portaal voor de FOD Financiën

o

Externe bronnen (ex. Financial Institutions, EU, etc.) voor
het versturen van financiële of patrimoniale informatie van
een burger naar de FOD Financiën

Ondersteuning voor geavanceerde interacties of transacties
zoals:
o

Gepersonaliseerde en aanpasbare web pagina’s met de
informatie specifiek voor de burger gebaseerd op de
voorkeuren en het profiel van de burger.

o

Agenten die zoekfunctionaliteiten ondersteunen in de
informatiebronnen aanwezig binnen de FOD Financiën zoals
FAQ’s. Het systeem dat de FAQ’ s beheert wordt gebruikt
door de contact center operatoren en voor integratie in het
portaal voor de FOD Financiën. De functionaliteiten van de
zoekmotoren en de ondersteuning kan variëren afhankelijk
van het profiel van de burger om een optimale
ondersteuning te geven bij de self-service mogelijkheden.
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A. Klanteninzicht
3.9.3.2.3. Analyse en Productontwikkeling
De functionaliteiten binnen analyse en productontwikkeling hebben
tot doel om inzicht te krijgen in de burger, het uitwerken van de
dienstverlening en het ontwikkelen van specifieke producten en
campagnes op maat van de burger. Deze functionaliteiten worden
teruggevonden in de processen 32 “Klanteninzicht”, 33 “Bepalen van
dienstverleningsaanpak” en proces 35 “Strategie en uitwerking
dienstverleningsmodellen”. Zoals verder aangegeven bestaat er een
duidelijk verband met het thema “Bijstand, Controle, Invordering en
Informatie”.
Analyse en Productontwikkeling maken deel uit van de functionele
architectuur zoals aangegeven in de onderstaande figuur.

Producten & dienstenmarketing

Klanteninzicht
Analyse &
Productontwikkeling

Geïntegreerde
Data Modellen
G2G

Klanteninzicht & Analyse

G2B
G2C

…

Audit

Risico

Analyse

Segmentatie

Dienstverleningsmodellen
DienstVerleningsmodellen

Promotie
&
Product

Kosten
baten
Analyse

Pro-Actieve Initiatieven
Campaign Management

Marktstudie
Statistische
Tools

Ontwikkelen

Uitvoeren

De functionele module klanteninzicht biedt ondersteuning bij het
ontwikkelen van klantenprofielen. Door analytische functionaliteiten
kunnen klantenprofielen worden uitgewerkt die als basis dienen voor
interacties en diensten.
De ICT omgeving die hier wordt beschreven maakt gebruik van de
architectuur voor het thema “Bijstand, Controle, Invordering en
Informatie”. De functionaliteiten zijn gelijklopend, waarbij gebruikt
wordt gemaakt van de kennis en de informatie die binnen de
architectuur voor “Bijstand, Controle, Invordering en Informatie”
wordt uitgebouwd.
De functionele modules van de applicatiearchitectuur met betrekking
tot klanteninzicht kunnen binnen het applicatie framework worden
geplaatst in de categorie “CRM & Customer Support” en de
subcategorie “Understanding Customer Needs” zoals in de
onderstaande tekening.

History

Bewaren campagnes

Figuur 80: Analyse & Productontwikkeling in de applicatiearchitectuur

In de applicatiearchitectuur worden drie functionele modules
onderscheiden die verder in deze sectie worden besproken:
A. Klanteninzicht
B. Producten & dienstenmarketing
C. Pro-Actieve Initiatieven
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gebruik van het data warehouse uitgewerkt in de architectuur
voor het thema “Bijstand, Controle, Invordering en
Informatie”. Deze modellen structureren onder andere
volgende informatie:
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HR Planning
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Customs
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Maintenance of
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Documentation

o

Links naar klantensegmenten,
gerelateerde entiteiten

o

Identificatie van potentiële risicovolle burgers
gebaseerd op de analytische omgeving (uitgewerkt in
het thema “Bijstand, Controle, Invordering en
Informatie”)

o

Profielen en segmenten waartoe de burger behoort

o

Socio-demografische informatie

Maintenance of GIS
Documents

Work Management
Decision
Support

o

Document
Management

Workflow

Intelligence, Risk & Knowledge Management
Data (Intelligence)
Collection

Develop
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Figuur 81: Klanteninzicht in het applicatie framework
•
De functionele modules in de applicatiearchitectuur zijn:
•

Geïntegreerde data modellen: deze structureren en
verzamelen informatie. Deze geïntegreerde modellen worden
opgebouwd binnen de architectuur voor “Bijstand, Controle,
Invordering en Informatie” en worden in deze omgeving
gebruikt. De geïntegreerde data modellen geven een
structuur en een zicht op de verschillende informatie die
aanwezig is om een samenhangend, geïntegreerd zicht te
krijgen van de burger. Deze functionele module maakt

ambtenaren

en

Klanteninzicht & Analyse: Met het data warehouse als
basis worden geïntegreerde data modellen (structuur van
data marts) gegenereerd waarop de analytische tools
werken. Volgende elementen kunnen worden onderscheiden:
o

Audit: zie thema
Verwerking”

“Systeem

voor

Geïntegreerde

o

Risico: zie thema “Bijstand, Controle, Invordering en
Informatie”

o

Analyse & Segmentatie:
geïntegreerde data models

Op basis van de
zullen bijvoorbeeld
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groepen van burgers gecreëerd kunnen worden die
gelijkaardige kenmerken hebben, zodat men beter
kan inspelen op hun specifieke behoeften. Deze
applicatie verstrekt informatie over de product- en
dienststromen via de verschillende interactiekanalen.
Er worden regelmatig voor alle kanalen samenvatting
en gegenereerd die de dienstverlening voorstellen.
Bijvoorbeeld een monitoring van de types van
internettoegang of van de informatie over de
telefonische contacten met de burger. De analyses
worden georganiseerd rond segmenten op basis van
de verschillende soorten burgers teneinde hun
specifieke behoeften te voldoen.
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B. Producten & dienstenmarketing
Deze functionele modules ontwikkelen en leveren de informatie over
producten en diensten die aangeboden kunnen worden via de
verschillende interactiekanalen aan de burger.
Informatie of interacties en leveren van diensten of producten wordt
via de verschillende kanalen geregistreerd, bijvoorbeeld logs van de
bezoeken aan het portaal voor de FOD Financiën. Deze informatie
wordt doorheen de tijd geanalyseerd om op die manier de trends in
de
dienstverlening
te
identificeren
en
patterns
en
interesseverschuivingen te bepalen.

Case
Management

Scheduling /
Resource Management

Document
Management

Workflow

Intelligence, Risk & Knowledge Management
Data (Intelligence)
Collection

Develop
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Knowledge
Management

Analysis
Engine

Risk
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Figuur 82: Producten & dienstenmarketing in het applicatie framework

De functionele modules van de applicatiearchitectuur mbt. Producten
& Dienstenmarketing kunnen binnen het applicatie framework
worden geplaatst in de categorie “Product & Service Marketing”.
De functionele modules in de applicatiearchitectuur zijn:
•

Dienstverleningsmodellen: Het volledige proces voor de
ontwikkeling van een dienstverleningsproces beheren
(monitoring van de vooruitgang, kalender enz.). Nieuwe
modellen worden ontwikkeld gebaseerd op kennis en
opgeslagen informatie. De modellen moeten afgeleverd
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worden om haalbaarheidsstudies uit te voeren met
betrekking
tot
de
ontwikkeling
van
nieuwe
producten/diensten/interactiekanalen. De functionele module
Dienstverlenigsmodellen omvat het modelleren en het
toepassingsgebied van het nieuwe model:
o

Identificeer mogelijke problemen of vragen

o

Het schatten en het testen van het succes van
nieuwe of gewijzigde modellen

o

Het vaststellen van het effect van nieuwe of
gewijzigde modellen bij de verschillende betrokken
partijen

•

Promotie & Product: de intern ontwikkelde of van externe
bronnen afkomstige producten en diensten evalueren.

•

Kosten-batenanalyse:
Rentabiliteitsanalyses
uitvoeren
(kosten/baten)
met
betrekking
tot
de
modellen/producten/kanalen

•

Marktstudie & Statistische tools: marktstudies uitvoeren
met betrekking tot de producten en interactiekanalen van
het model dat ontwikkeld wordt. Het aanbieden van
statistische functionaliteiten voor verwerken van enquêtes en
resultaten.

campagnes kunnen gevoerd worden via de verschillende
interactiekanalen beschreven in Interactiekanalen (3.9.3.2.1).
De processen die aan de basis liggen van deze ICT To-Be behoeften
zijn: proces 34 “Algemene interactie” voor de interactie naar de
burger,
proces
35
“Strategie
en
uitwerken
van
dienstverleningsmodellen” voor het uitwerken van het model en de
manier van de campagne en proces, proces 33 “Bepalen van
dienstverleningsaanpak” voor het bepalen hoe de campagne gevoerd
zal worden.
In de onderstaande figuur wordt een voorbeeld gegeven van de
werking van een contact center in verband met pro-actieve
initiatieven.

C. Pro-actieve initiatieven
Pro-actieve initiatieven omvatten de ICT ondersteuning die nodig is
voor het uitwerken en lanceren van campagnes naar de burger. Deze
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Figuur 83: Voorbeeld Pro-Actieve initiatieven binnen een contact center
Figuur 84: Pro-actieve initiatieven in het applicatie framework
De functionele modules van de applicatiearchitectuur met betrekking
tot pro-actieve initiatieven kunnen binnen het applicatie framework
worden geplaatst in de categorie “CRM & Customer Support” en de
subcategorie “Pro-active Initiatives” zoals in de onderstaande
tekening.

De functionele modules in de applicatiearchitectuur (0) zijn:
•

Campaign Management:
o

Ontwikkelen: deze functionele module geeft de
nodig ondersteuning bij het ontwerpen en
uitwerken van campagnes. De campagnes
worden ter beschikking gesteld van de entiteiten
die instaan voor de uitvoering van de campagne.
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o

Uitvoeren: integratie met de applicaties voor de
contact centers wordt vooropgesteld. Op deze
manier worden de te voeren campagnes ter
beschikking gesteld van de operatoren in de
contact centers.

o

History & Bewaren campagnes hiervoor wordt
integratie voorzien met het kennisbeheersysteem
het bewaren en beschikbaar stellen van
informatie met betrekking tot voorgaande
campagnes, de resultaten van de campagnes,
feedback, etc.
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3.9.4. Data Architectuur
De onderstaande tabellen geven de informatiebronnen weer die
gelinkt worden aan het thema multi-kanaal dienstverlening. Deze
tabellen zijn opgebouwd vanuit de informatie die in de ICT To-Be
behoeften is opgenomen (cfr. ICT Toolbox). Daardoor zijn deze
tabellen mogelijk niet volledig.

Figuur 85: Informatiebronnen voor Multi-kanaal dienstverlening (a)
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Figuur 86: Informatiebronnen voor Multi-kanaal dienstverlening (b)

Figuur 87: Informatiebronnen voor Multi-kanaal dienstverlening (c)
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3.9.5. Delivery Vehicle Architectuur
In de Delivery Vehicle Architectuur voor het thema multi-kanaal
dienstverlening geeft weer hoe de verschillende componenten in de
infrastructuur samenwerken om de applicatiearchitectuur te
ondersteunen.
In de Delivery Vehicle Architectuur staan een aantal servers centraal
waarop de functionele modules voor dit thema draaien. Deze servers
zijn geconnecteerd met de technische architecturen voor de andere
thema’s, de scanningcentra, het federaal portaal en de
informatiebronnen (CRM Data en het Enig Dossier) via EAI.
De interactiekanalen worden geven aan via welke technische weg de
interactie met de burger plaatsvindt. Via telefoon worden de
verschillende componenten aangegeven die de functionaliteiten
ondersteunen, zoals (IVR, ACD, CTI en speech recognition).
De informatieambtenaren connecteren op de servers waarop de
applicaties beschikbaar zijn via een werkstation dat is uitgerust met
een groot scherm en telefoonintegratie.
De medewerkers ter plaatse beschikken over toegang via remote
access om de interactie met de burger te ondersteunen.
De beveiliging tot de bouwstenen in de technische omgeving wordt
geregeld via LDAP en Logs.
De voorgestelde architectuur is een conceptuele mogelijke oplossing
ter verduidelijking van de verschillende bouwstenen die gebruikt
worden. Dit is niet de enige oplossing om ondersteuning te bieden
aan de applicatiearchitectuur voor dit thema.
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3.9.5.1. Schematisch Overzicht
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Figuur 88: Delivery Vehicle Architectuur voor multi-kanaal dienstverlening

199

ICT To-Be Architectuur - Thema 3: Multi-kanaal dienstverlening

o

Interactiedata: De verschillende interacties via elk
interactiekanaal wordt gelogd in deze informatiebron.
Indien de burger gekend is zal de interactie gelinkt
worden aan het enig dossier en beschikbaar worden
gemaakt.

o

Scripts: Scripts worden uitgewerkt in het proces
“Uitwerken van dienstverleningsmodellen”. De scripts
worden opgeslagen in deze informatiebron en ter
beschikking gesteld van de informatieambtenaren.

o

FAQ: de Frequently Asked Questions worden
opgeslagen
in
deze
informatiebron
en
zijn
beschikbaar via de verschillende interactiekanalen via
de CRM servers (en de functionele modules) of het
portaal voor de FOD Financiën.

3.9.5.2. Omschrijving
De Delivery Vehicle Architectuur is opgebouwd rond een aantal
servers die zijn toegewezen aan de verschillende functionele modules
die beschreven zijn in de voorgaande sectie. De servers en de
functionele modules toegewezen aan elke server zijn:
•

•

•

Contact Center: de functionele modules “Verzamelen
van informatie over de klant”, “Dienstverlening &
Scripting” en “Interacties” te vinden in de laag
“Interacties”
Campaign Management: deze server staat in voor het
gebruik
van
de
functionele
modules
Dienstverleningsmodellen
binnen
“Producten
en
Dienstenmarketing” en “Campaign Management” (proactieve
initiatieven)
in
de
laag
“Analyse
&
Productontwikkeling”
OLAP: deze server wordt gebruikt door de modules
“Geïntegreerde data modellen” en “Klanteninzicht &
Analyse” in de laag “Analyse & Productontwikkeling”

De verschillende CRM servers binnen deze Delivery Vehicle
Architectuur zijn verbonden met verschillende informatiebronnen:
•

Enig Dossier: de informatie die centraal beschikbaar is over
burger zoals beschreven in de architectuur voor het enig
dossier.

•

CRM Data: er worden drie categorieën van data bronnen
gebruikt:

•

Producten: omvat de informatie over de verschillende
producten (folders, brochures, etc.) die ter beschikking zijn
binnen de FOD Financiën, de orders en stock, etc.

•

Mail & Fax: de mails en de faxen die verstuurd zijn naar de
FOD Financiën via het interactiekanaal “Fax, email en
brieven”

De verschillende informatiebronnen zijn verbonden en beschikbaar
voor de CRM servers via de EAI.
De back office systemen zoals het systeem voor geïntegreerde
verwerking, workflow, etc. zijn gelinkt aan de CRM servers. Op die
manier kan de integratie worden verzekerd met de back office,
workflow, etc. zoals beschreven in de applicatiearchitectuur. Voor
deze integratie zal gebruik worden gemaakt van EAI.
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De integratie van de CRM applicaties in het portaal voor de FOD
Financiën zal evens gebeuren via EAI. Op deze manier heeft de
burger toegang tot de FAQ-rubrieken en de mogelijkheid om dezelfde
transacties te doen als de transacties mogelijk via het contact center
of de front office kantoren. Het federaal portaal zal bereikbaar zijn
voor de burger via het internet.
Voor het beheren van de toegangsrechten voor de ambtenaren naar
de CRM omgeving wordt gebruik gemaakt van LDAP. Daarnaast
zullen er logs worden bijgehouden van de transactie die door de
verschillende gebruikers worden gedaan.
De informatieambtenaren in het call center maken gebruik van een
specifieke omgeving om een optimale ondersteuning te verzekeren:

3.9.5.2.2. Email, brieven
In de Delivery Vehicle Architectuur wordt het werkstation
aangegeven als ondersteuning van deze functionele modules De
informatieambtenaar van het contact center verwerkt de
binnenkomende brieven, email & faxen op een elektronische manier
via een werkstation met toegang tot het netwerk en de verschillende
informatiebronnen via de CRM-server.
Dit impliceert dat brieven worden gescand in de scanningcentra en
op
elektronische
manier
beschikbaar
zijn
voor
de
informatieambtenaren.
De werkstations zullen uitgerust zijn met een groot scherm om de
leesbaarheid te verhogen en een duidelijke schermopbouw mogelijk
te maken.

3.9.5.2.1. Telefoon
Zoals beschreven in de infrastructuursectie van de ICT To-Be
Behoeften voor proces 34A “Algemene interactie via telefoon”,
beschikken de informatieambtenaren over grote schermen om een
duidelijke schermopbouw mogelijk te maken. Integratie van een
hoofdtelefoon met microfoon maakt het gebruik van het werkstation
mogelijk tijdens de interactie via de telefoon met de burger.
De informatieambtenaren die de binnenkomende en uitgaande
telefoongesprekken
voeren,
zullen
via
een
werkstation
geconnecteerd zijn op een server die toegang geeft tot de nodig
applicaties en informatiebronnen.

3.9.5.2.3. Face to face
In proces 34C “Algemene Interactie via Face-to-Face”, 34D
“Algemene Interactie – Specifieke Interactie P” en 34E “Algemene
Interactie – Specifieke Interactie KMO” worden de ICT behoeften
beschreven. De werkstations zullen uitgerust zijn met een groot
scherm om de leesbaarheid te verhogen en een duidelijke
schermopbouw mogelijk te maken.

3.9.5.2.4. Medewerker ter plaatse
Deze ICT To-Be Behoeften worden beschreven voor de taken van het
proces 34F “Algemene Interactie voor GO”, verschillende processen
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voor Douane & Accijnzen en “Functionele Processen Patrimonium
Documentatie”.
De CRM omgeving zal beschikbaar zijn via het intranet. De
mogelijkheid bestaat om te connecteren op het intranet via remote
access of via een permanente verbinding. Mobiele gebruikers kunnen
toegang krijgen via de verschillende netwerken: ASTRID,
Telefoonnetwerk, GPRS, …

3.9.5.2.5. Internet & intranet
Er zal voor de ontwikkeling van het portaal voor de FOD Financiën
gebruik gemaakt worden van het federaal portaal. De infrastructuur
en technologieën die geïmplementeerd zijn voor het federaal portaal
zullen de basis vormen voor het portaal voor de FOD Financiën. Dit
impliceert de volledige integratie van het portaal voor de FOD
Financiën met de het federaal portaal.
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3.9.6. Effecten op de werking van de FOD Financiën
•

Toegang
tot
informatie
over
belastingen
en
patrimoniuminformatie via de verschillende interactiekanalen
die ter beschikking zijn van de burger

•

Het centraal verzamelen en delen van informatie over
burgers en interacties binnen de FOD Financiën met een
geïntegreerd zicht op de burger

•

Hergebruik van de informatie, diensten & producten, vragen
& antwoorden doorheen de verschillende interactiekanalen

•

Op basis van de kennis binnen de FOD Financiën
(klanteninzicht en risicobeheer) het kiezen van de beste
manier van interactie met de burger

•

De burger de mogelijkheden geven te kiezen tussen
verschillende
interactiekanalen
met
een
consistente
dienstverlening en interactie binnen elk kanaal (scripts,
FAQ’s, …)

•

Het uitwerken van nieuwe dienstverleningsmodellen

•

Het gewenste imago van de FOD Financiën promoten via de
verschillende interactiekanalen en de daaraan verbonden ICT
behoeften en technologie

•

Door gebruik te maken van analyse, statistieken en
historieken de noden van de burgers begrijpen en gepast
reageren

•

Het leveren van diensten en opvolgen van product en
informatie vragen door ondersteuning van een performante
en geïntegreerde IT-omgeving
203

ICT To-Be Architectuur - Thema 3: Multi-kanaal dienstverlening

3.9.7. Relatie met andere thema’s
Betrokken Thema

Beschrijving

Enig Dossier

Systeem voor
Belastingen

Gevallenstudie

Geïntegreerde

Verwerking

van

•

Identificatie van de
informatieambtenaar

•

Registratie van de interactie in het enig
dossier

•

Raadplegen van informatie over de burger
(vroegere
interacties,
persoonlijke,
transactionele of patrimoniale informatie)

•

Integratie van het enig dossier in het
federaal portaal voor identificatie van de
burger en presentatie van informatie aan
de klant

•

Uitvoeren van transacties op vraag van de
burger door de informatieambtenaar

•

Uitvoeren van transactie via het Federaal
Portaal

•

Elektronische en/of gedigitaliseerd ter
beschikking
stellen
aan
de
informatieambtenaren van de ontvangen
brieven gericht aan de FOD Financiën

•

Opvolgen van vragen van klanten

•

Doorsturen
ontvangen

van
via

burger

door

de

vragen of interacties
de
website
naar
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verantwoordelijke personen

Bijstand, Controle, Invordering en Informatie

Gevallenstudie

Consistente Reglementering

•

Tijdsbeheer
en
middelenbeheer,
doorverwijzing
naar
een
tweedelijn
operator door de eerstelijns operator

•

Gebruik van de verzamelde informatie in
het data warehouse

•

Gebruik van de analytische hulpmiddelen

•

Beheren van FAQ’s

•

Beheren van informatie met betrekking tot
Klanteninzicht

•

Beheren van informatie met betrekking tot
Dienstverleningsmodellen en Strategie

•

Beheren van informatie met betrekking tot
Campagnes

•

Interpretatie en wijzigingen binnen de
wetgeving
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3.10. Thema 4: Bijstand, Controle, Invordering en
Informatie
In de toekomst zal vanuit de betere kennis over de burger gerichte
bijstand en controle worden geleverd. De kennis over de burger
impliceert de verzameling en analyse van gegevens, die toelaten
categorieën van burgers te ontdekken, met hun specifieke behoeften.

3.10.1. Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor dit Thema
Alleen interne gebruikers maken gebruik van de architectuur voor het
thema “Bijstand, Controle, Invordering en Informatie”.
De entiteiten die ondersteund worden door deze architectuur worden
aangegeven in de onderstaande tabellen.

Deze kennis laat toe profielen te ontwikkelen en op een efficiënte
manier controle-, bijstands- en invorderingsactiviteiten te organiseren.
Binnen de architectuur zal de operationele data beschikbaar worden in
een analytische omgeving via een data warehouse. Dit data warehouse
wordt gebruikt voor het uitvoeren van analyses in functie van
risicobeheer, klanteninzicht en invorderingen. Daarnaast biedt het data
warehouse de mogelijkheid om verschillende geïntegreerde zichten te
geven op de burger via data marts, bv. zicht vanuit patrimonium
informatie, zicht op de fiscale informatie van de burger, …
De resultaten van deze analyses zullen worden geconfronteerd met de
operationele data. De resultaten van de analyse en de confrontatie
worden ter beschikking gesteld van de gebruikers via integratie met het
systeem voor geïntegreerde verwerking en de applicaties die worden
gebruikt in de contact centers.
Vanuit de operationele omgeving kan op elektronische wijze feedback
worden gegeven naar de analytische omgeving. De feedback wordt
gebruikt bij het verfijnen van de risicoprofielen, analyses voor bijstandsof invorderingsacties.
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Figuur 89: Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor het Thema: Bijstand,
Controle, Invordering en Informatie (a)

Figuur 90: Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor het Thema: Bijstand,
Controle, Invordering en Informatie (b)
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Figuur 91: Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor het Thema: Bijstand,
Controle, Invordering en Informatie (c)
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3.10.2. Situering in de To-Be Architectuur
De onderstaande figuur geeft aan waar de verschillende elementen
die betrekking hebben op het thema “Bijstand, Controle, Invordering
en Informatie” terug te vinden zijn in de To-Be Architectuur.
Zoals aangegeven door (1) zijn de functionaliteiten voor dit thema
terug te vinden in de categorie “Intelligence, Risk & Knowledge
Management”. De functionele modules en de functionaliteiten worden
besproken in de applicatiearchitectuur.
In de inleiding werd vermeld dat deze architectuur samenwerkt met
het systeem voor geïntegreerde verwerking en de applicaties in de
contact centers (2). De resultaten van de analyses en de confrontatie
met de operationele gegevens wordt beschikbaar voor de gebruikers.
Via de integratie met deze applicaties krijgt de gebruiker de

mogelijkheid om feedback te geven op de voorgestelde controle-,
bijstands- of invorderingsacties.
Een belangrijke factor in de infrastructuur is de mogelijkheid tot het
beheren en stockeren van informatie in een data warehouse. Zoals
aangegeven in (3) behoort dit tot de blokken “Data” & “Storage”. De
technische omgeving wordt verder bekeken in de Delivery Vehicle
Architectuur.
De informatie verzameld in het data warehouse komt van interne
bronnen zoals het enig dossier en de operationele systemen.
Daarnaast wordt ook informatie in het data warehouse opgenomen
die van externe bronnen (5) komt. (4) Geeft aan hoe externe
informatie (5) kan worden gebruikt via UME, FEDMAN of het internet
door gebruik te maken van de infrastructuur en diensten
ondersteund door FEDICT.

209

ICT To-Be Architectuur - Thema 4: Bijstand, Controle, Invordering en Informatie

Planning Applications
Trend Analysis
Accounts Payable
Accounts
Payable
Supply
Chain
Mgmt

2
Portails
SPF Finances

Confédérations

Fonctionnaires

Entreprises

Citoyens

RR
KBO
Autres

PORTAIL Statique
Index
LDAP

Web
Application RDBMS
Servers
Servers
eAI

Authorization

Firewall

Infrastructure

Accounts Receivable

Financial Control

EIS

Risk Management

MIS

1

Core Processing

Proactive
Initiatives

Retain Compliant Customers
Support / Contact Centre

Product & Service Marketing

Measure
Channel
Effectiveness
Manage
Third Party
Channels

Contract Management

CRM & Customer Support
Understand Customer needs

Manage
Customer
Channels

Marketing
Support

Marketing

New
Products
& Services

Learning Applications
Simulation

Education

Reference

Registration

Audit

Returns / Liability

Client Accounting

Payment
Processing

Financial
Accounting

Debt Management

Customs

Correspondence

Maintenance of
Patrimony
Documentation

Maintenance of GIS
Documents

Work Management

Knowledge Management

Information Search
Content Management

HRM

Contract Negotiation

Channel
Management

PORTAIL Dynamique

5

HR Planning

Managing Contracts

Transactions Personalisation

KSZ

Financial Planning

Managing Applications

Decision
Support

Case
Management

Scheduling /
Resource Management

Document
Management

Workflow

Intelligence, Risk & Knowledge Management

4

Data (Intelligence)
Collection

Develop
Customer Insight

Knowledge
Management

Common
UME v2

Presentation

BELPIC FEDPKI
FEDMAN

Network
Technology

Analysis
Engine

Services

Access
Application
General ICT Technology
Channel
Services

Security Services

Operating
HardwareICT InfrastructureStorage
Systems

SPF
FEDICT

Risk
Assessment

SPF
FINANCES

Data
eAI
Availability
& Scalability

3

Figuur 92: Situering in de To-Be Architectuur
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•

De operationele systemen waarvan de informatie als input
wordt gebruikt voor de analytische omgeving. De
operationele omgeving is beschikbaar voor de analytische
omgeving via een integratielaag (EAI)

•

Data capture: waarbij de informatie wordt getransformeerd,
geladen en opgeslagen in het data warehouse. Verschillende
zichten op het data warehouse zijn beschikbaar via data
marts

•

Analytische
applicaties:
functionaliteiten
voor
het
analyseren van de informatie in het data warehouse.
Daarnaast zijn er functionaliteiten voor het opstellen van
profielen en uitvoeren van de confrontatie

•

Integratie: integratie van de resultaten van de analyse en
confrontatie in applicaties zoals het systeem voor
geïntegreerde verwerking en applicaties voor CRM.
Functionaliteiten voor het leveren van feedback naar de
analytische omgeving behoren tot deze laag.

3.10.3. Applicatiearchitectuur
In de applicatiearchitectuur voor het thema “Bijstand, Controle,
Invordering en Informatie” worden verschillende functionele modules
uitgewerkt.
De architectuur van “Bijstand, Controle, Invordering en Informatie”
geeft de FOD Financiën de mogelijkheden om kennis en informatie te
verzamelen in een centrale plaats, de informatie the synthetiseren en
te analyseren en de resultaten te gebruiken in de operationele
omgeving
(i.e.
bepalen
controle
aanpak,
bepalen
invorderingsaanpak,
bepalen
dienstverleningsaanpak,
selectie
controle, voorstel voor invorderingsactie).
Dit resulteert in het continue verbeteren van de manier van werken,
inzicht in de klanten, segmentatie en profielen. Op termijn zal dit
resulteren in een efficiënter en gerichte werking van de FOD
Financiën
(bijvoorbeeld
betere
dienstverlening,
verhoogde
compliance, etc.)
De zoektocht naar informatie die nodig is voor nemen van
beslissingen voor bijstand, controle of invordering vraagt een
ondersteuning die de backoffice systemen niet kunnen bieden. De
architectuur van “Bijstand, Controle, Invordering en Informatie”
bestaat uit analytische en data warehouse functionaliteiten die
helpen bij het identificeren, vaststellen en uitwerken van acties voor
de nodige dienstverlening.

Zoals aangegeven door de pijlen (1) en (2) in de onderstaande figuur
is een wisselwerking tussen de operationele en de analytische
omgeving. Dit wil zeggen dat de operationele omgeving als input
dient voor de analytische omgeving (pijl (1)). De resultaten van de
analyse en de confrontatie worden gebruikt om de operationele
omgeving
te
ondersteuning
via
controle-,
bijstandsen
invorderingsactiviteiten (pijl (2)).

In
Figuur
94:
Applicatiearchitectuur
voor
wordt
de
applicatiearchitectuur schematisch voorgesteld. Er kunnen duidelijk 4
lagen worden onderscheiden in deze architectuur, die van boven naar
worden beschreven:

De functionaliteiten in de beschreven functionele modules werden
geïdentificeerd in de ICT behoeften voor de processen 17
“Risicobeheer”,
18
“Bepalen
van
controle
aanpak”,
19
“Selectiecontrole”, 27 “Bepalen van invorderingsaanpak”, 28
“Voorstel voor invorderingsactie”, 32 “Klanteninzicht” en “33 Bepalen
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van dienstverleningsaanpak”. De architectuur voor “Bijstand,
Controle, Invordering en Informatie” helpt de FOD Financiën bij
taken gedefinieerd in T3-T4/T5-documents, zoals:
•

het verzamelen van risico- en klantengegevens

•

het opstellen van risicoprofielen en klantenprofielen

•

op basis van deze profielen de belastingplichtigen
verschillende ‘behoeftesegmenten’ plaatsen

•

Financial Planning

HR Planning

Managing Applications
HRM

Accounts Receivable

Financial Control

Contract Negotiation

in

•

belastingplichtigen/goederen
selecteren
controle-, invorderings- en bijstandsacties

•

de verworven inzichten ter beschikking stellen van de hele
organisatie

•

Accounts Payable
Accounts
Payable
Supply
Chain
Mgmt

EIS

Risk Management

MIS

Managing Contracts

geschikte bijstands-, controle- en invorderingsacties bepalen
voor bepaalde profielen
voor

Planning Applications
Trend Analysis

gerichte

het verworven risico-inzicht en klanteninzicht voortdurend
updaten, o.a. via feedback vanuit de controlediensten of op
basis van interacties

Channel
Management

Understand Customer needs
Retain Compliant Customers

Manage
Customer
Channels

Support / Contact Centre

Proactive
Initiatives

Product & Service Marketing

Measure
Channel
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Manage
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Contract Management
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Marketing
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Support

New
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Simulation
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Audit

Returns / Liability

Client Accounting

Payment
Processing
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Accounting

Debt Management
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Correspondence

Maintenance of
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Documentation

Maintenance of GIS
Documents

Work Management
Decision
Support

Case
Management

Scheduling /
Resource Management

Document
Management

Workflow

Intelligence, Risk & Knowledge Management
Data (Intelligence)
Collection

Develop
Customer Insight

Knowledge
Management

Analysis
Engine

Risk
Assessment

Figuur 93: Applicatiearchitectuur in het applicatie framework
De architectuur die wordt beschreven is in lijn met het applicatie
framework. De functionele modules kunnen teruggevonden worden
in de categorie “Intelligence, Risk & Knowledge Management”
(geïllustreerd in Figuur 93: Applicatiearchitectuur in het applicatie
framework)
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3.10.3.1. Schematisch Overzicht
Systeem voor
geïntegreerde

Work
Scanning

Manage-

verwerking
van
belastingen

Kennis-

CRM

beheer

ment

Externe
bronnen &
Andere
FOD’s

Enterprise Application Integration
Input vanuit
operationele
omgeving

Gegevens (kennis) verzameling
Data

Knowledge data capture

Data Warehouse

Geïntegreerde Datamodellen

Capture

History

ETL

DWH

Integratie in
operationele
omgeving

G2G

G2C

G2B

Data
Mart

…

Analysemotor & Risico-evaluatie
Analytische
applicaties

Predictive Business Intelligence

Analytische functionaliteiten

Search
Engine

OLAP

Data Mining

Profiling

Problem
Solving
Tools

Confrontatie

Integratie
Embedded Analytics

Feedback

Integratie
Integratie

Triggeren
van acties

Electronische
FB Fiche

Figuur 94: Applicatiearchitectuur voor Bijstand, Controle, Invordering en Informatie
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3.10.3.2. Omschrijving
De nodige analyses worden uitgevoerd binnen de processen van CRM
en RB. Gegevens uit verschillende interne en externe bronnen wordt
samengenomen en geanalyseerd, om te komen tot klanteninzicht en
risico-inzicht.
De resultaten van de analyses zullen permanent worden geëvalueerd
en geoptimaliseerd via de operationele omgevingen door het
implementeren van feedbackmechanismen.
Het geheel vormt een cyclus, zoals aangetoond in Figuur 95:
Functionele modules in cyclische aanpak. Na gegevensverzameling
worden profielen opgesteld met de geschikte controle, bijstands- of
invorderingsaanpak. De feedback in verband met de controle-,
bijstands- en invorderingsacties vanop het terrein voedt het systeem
van gegevens en profielen zodat deze voortdurend kunnen worden
onderhouden en geüpdatet en bijgevolg de cyclus kan hernemen.
Hieronder worden de functionele modules van de architectuur van
bijstand, controle en invordering voor de FOD Financiën beschreven.
Logischerwijs beginnen we de beschrijving van deze cyclus bij de
Data Capture.
De functionele modules of de architectuur van “Bijstand, Controle,
Invordering en Informatie” zijn:

•

Data Capture

•

Analytische Applicaties

•

Integratie
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Voorstel voor selectie

Selectie en Procedures
Buitendiensten

Niet-selectie
Enig
Dossier

Analytische applicaties:
Predictive
Business Intelligence

Selectievoorstel

Indicatief
Verplicht

-Bepalen controle
aanpak(18, 17)

Integratie:
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(33)
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DWH
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Analytische
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Risicoprofiel

Historiek en Reglementering
Input vanuit
operationele
omgeving

Figuur 95: Functionele modules in cyclische aanpak
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•
3.10.3.2.1.

Data Capture

Het verzamelen informatie en data voor analyses is de basis voor dit
thema. We vinden dit terug in de (T4-T5) activiteitenblokken met
betrekking tot gegevensverzameling en gegevensbeheer, van de
processen ‘Risicobeheer’ en ‘Klanteninzicht’.
Data capture maakt deel uit van de applicatiearchitectuur zoals
aangegeven in de onderstaande figuur.
Gegevens (kennis) verzameling
Data

Knowledge data capture

Data Warehouse

Geïntegreerde Datamodellen

Capture

History

ETL

DWH

G2G

G2C

G2B

Data
Mart

…

Figuur 96: Data Capture in de applicatiearchitectuur
Data Capture omvat de volgende functionele modules:
•

Knowledge data capture - ETL (Gegevensbeheer): Het
laden van informatie in het data warehouse gebeurt via
ETL (Extract Transform & Load) tools waarbij de gebruikte
broninformatie wordt gelezen, getransformeerd en
geladen onder de gewenste vorm in het data warehouse.
Dit gebeurt bv. door de risicogegevensbeheerder in het
eerste activiteitenblok ‘De informatie beheren die verband
houdt met het risicobeheer van het proces ‘Risicobeheer’
in en door de klantengegevensbeheerder in het derde
activiteitenblok van het proces ‘Klanteninzicht’.

Data
warehouse
(Gegevensverzameling):
Gegevensverzameling bestaat uit het identificeren,
verzamelen en opslaan van de data van zowel interne als
externe bronnen op een centrale plaats, zoals een data
warehouse. Een data warehouse herorganiseert bestaande
informatie zodat die bruikbaar wordt. Het data warehouse
wordt gebruikt als basis door de analytische applicaties.
Binnen deze context kan een data warehouse worden
omschreven als een repository voor geïntegreerde,
historische informatie doorheen de FOD Financiën voor
gebruik in de analytische omgeving. Het integreert
heterogene bronnen (o.a. verschillende interne en externe
database) tot één bron. Op dit data warehouse biedt de
mogelijkheid worden analyses uitgevoerd (bijvoorbeeld
risicoanalyse of klantendata-analyse) en informatie
gedeeld. Data warehouses zijn geschikt om te werken met
grote hoeveelheden aan informatie. De informatie in het
data
warehouse
komt
van
verschillende
informatiebronnen:
o

Internal sources: Intern binnen de administratie:
de verzameling van interne informatie binnen de
administratie
gebeurt
zowel
via
het
proces
‘Risicobeheer’ in het activiteitenblok ‘inzameling van
extra informatie’ als via andere processen zoals
‘Controle van de fiscale situatie’, ‘Operationele
knowhow’, ‘Beheer van de invorderingsinput’, ‘Mobiel
toezicht’, ‘Beheer van de fraude-input’ of ‘verwerking
van het fraudedossier’ en het activiteitenblok 2
‘Verzamelen
van
gegevens’
in
het
proces
‘Klanteninzicht’. Voor het identificeren van mogelijke
interne informatiebronnen wordt gebruik gemaakt
van de data dictionary voor de FOD Financiën.
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o

•

External
sources:
Interface
met
externe
informatiebronnen geven de mogelijkheid om externe
informatie op te nemen in het data warehouse.
Bijvoorbeeld: internationale instellingen, federale
instellingen,
regionale
en
communautaire
instellingen,
verschillende
beroepsverenigingen,
bedrijven die gespecialiseerd zijn in de inzameling en
de analyse van informatie enz.

Geïntegreerde
data
modellen
Data
Mart
(Structureren van gegevens): Data marts bieden
verschillende geïntegreerde zichten op de informatie die
aanwezig is in het data warehouse. Zo kan de informatie
getoond
worden
bijvoorbeeld
gerelateerd
met
patrimonium informatie, multi-kanaal dienstverlening, etc.
De nadruk van data marts ligt op het tegemoet komen
aan
noden
aan
informatie
van
specifieke
gebruikersgroepen. Het data warehouse biedt de
mogelijkheid om verschillende zichten (views) op de
verzamelde informatie te definiëren, bv. per sector, per
klant, per belasting, etc. Dit vergemakkelijkt het
structureren van informatie, wat gebeurt in het derde
activiteitenblok van het proces ‘risicobeheer’ ter
voorbereiding van de analyse (klantendata-analyse,
risicoanalyse)
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3.10.3.2.2.

o

Search Engine (zoekmotor): deze functionaliteit
geeft de gebruikers (risicoanalisten, klantendataanalisten) de mogelijkheid om informatie op te
zoeken op basis van specifieke criteria. De
beschikbare informatiebronnen waarin gezocht kan
worden zijn het data warehouse en de data marts
waarin informatie beschikbaar is van onder ander het
enig dossier, externe bronnen, text documenten etc.
Een Search Engine kan bijvoorbeeld gebruikt worden
voor het antwoord op een eenvoudige vraag naar
klanteninzicht: men gaat ervan uit dat de nodige
informatie aanwezig is in de bestaande databases.
Een eenvoudige zoekstring kan dan door het louter
samennemen en combineren van bestaande kant en
klare
(interne)
gegevens,
het
gevraagde
klanteninzicht genereren.

o

On-line Analytical Processing tools (OLAP):
OLAP biedt de mogelijkheid om analyses, grafieken
en rapporten te generen op basis van de informatie
die beschikbaar is. De gebruiker (risicoanalist,
klantendata-analist)
kan
vooraf
gedefinieerde
rapporten of analyses genereren. Daarnaast bestaat
de mogelijkheid om nieuwe rapporten of analyses
aan te maken, te genereren en op te slaan voor later
gebruik.

o

Data Mining: Data mining wordt opgebouwd vanuit
een data warehouse. Data mining is een
functionaliteit voor het vinden en interpreteren van
patronen en relaties in data. Daardoor wordt
gebruiker ondersteund in het zoeken en gebruiken
van relevante informatie in het data warehouse.

Analytische Applicaties

Analytische applicaties ondersteunen de gebruiker op verschillende
niveaus binnen de FOD Financiën in het raadplegen en het uitvoeren
van analyse op de beschikbare informatie. Op die manier komt men
tot klanteninzicht, risico-inzicht of invorderingsacties. De beschreven
functionaliteiten helpen de gebruiker bij het raadplegen, analyseren
en interpreteren van data door het genereren van profielen,
segmentaties, analyses en rapporten.
De analytische applicaties behoren tot de applicatiearchitectuur zoals
aangegeven in de onderstaande figuur.
Analysemotor & Risico-evaluatie
Analytische functionaliteiten

Analytische
applicaties

Search
Engine

OLAP

Data Mining

Predictive Business Intelligence

Profiling

Problem
Solving
Tools

Confrontatie

Figuur 97: Analytische applicaties in de applicatiearchitectuur
De informatie waarop deze applicaties (functionele modules) werken
wordt geleverd door het data warehouse of data marts.
De analytische modules in de applicatiearchitectuur omvatten:
•

Analytische functionaliteiten: deze functionele module
omvat hulpmiddelen om analyses uit te voeren op de
informatie en de data die beschikbaar zijn in het data
warehouse. Uit de ICT Behoeften is gebleken dat er nood is
aan een breed spectrum van analytische functionaliteiten
waaronder:
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Bijvoorbeeld voor het opstellen van risicoprofielen en
klantenprofielen of voor het bepalen van geschikte
controle-,
invorderingsof
bijstandsacties).
Dergelijke applicaties hebben mogelijkheden voor het
intelligent zoeken in data via analyse van relaties,
classificatie, patroonanalyse en modellering.
•

Predictive Business Intelligence: De resultaten van de
analyses worden gebruikt om inzicht te krijgen in de
operationele omgeving door de twee elementen – analyse en
operationele gegevens – samen te brengen.
o

Profiling: Op basis van de data mining waar data
worden samengenomen en patronen in data kunnen
worden
herkend,
worden
risicoprofielen
en
klantenprofielen
opgesteld
van
groepen
belastingplichtigen. De resultaten, zijnde profielen,
worden in het data warehouse opgeslagen en
beschikbaar.

o

Problem Solving Tools: Problem solving tools
worden gebruikt om een omgeving te creëren die
gebeurtenissen en strategische acties simuleren om
de best mogelijke uitkomst te bekomen. Binnen de
FOD Financiën kunnen met behulp van problem
solving tools simulaties uitgevoerd worden met als
objectief het bepalen van volledige (=met geschikte
controle-,
invorderingsof
bijstandsacties)
risicoprofielen of klantenprofielen op basis van de
met behulp van datamining opgestelde risicoprofielen
en klantenprofielen.

o

Confrontatie: Confrontatie wordt gebruikt voor het
bepalen van selecties. Hierbij worden bijvoorbeeld de

gegevens over een fiscaal subject of object op een
bepaald belastingmoment geconfronteerd met een
risicoprofiel. Dit biedt de mogelijkheid om het
selectievoorstel uit te werken. Deze confrontatie kan
plaatsvinden via een volledig geautomatiseerd
systeem of kan een min of meer belangrijke
tussenkomst vereisen van de gedecentraliseerde
diensten. Een geautomatiseerde confrontatie biedt de
mogelijkheid
om
de
aanvaardingscontroles,
logicacontroles en coherentiecontroles (meer bepaald
tussen aangifte en diverse fiches) die momenteel
manueel worden verricht door de ambtenaren, op
een geautomatiseerde manier uit te voeren. Deze
oefening
kan
leiden
tot
de
georganiseerde
implementatie van een bijstandsvoorstel, meer
bepaald wat de correctie van de wezenlijke fouten
betreft, of tot de implementatie van een controle- of
invorderingsvoorstel dat meer bepaald bestaat uit
een niet-selectie, een verplichte selectie of een
indicatief voorstel. Dit indicatief voorstel moet
geconfronteerd worden met de lokale elementen.
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3.10.3.2.3.

gebruiken. Integratie met de CRM-omgeving geeft de
operatoren de mogelijkheid om de resultaten van de
analyses en de profielen voor een burger te
raadplegen en een gepaste interactie te voeren.

Integratie

De functionele modules hier beschreven integreren de analytische
resultaten met de operationele omgevingen die worden beschreven
in de ander thema’s, zoals systeem voor geïntegreerde verwerking,
etc.

o

De integratielaag wordt omschreven in de onderstaande figuur.
Integratie
Embedded Analytics

Feedback

Integratie
Integratie

Triggeren
van acties

Electronische
FB Fiche

•

Figuur 98: Integratie in de applicatiearchitectuur
•

Embedded Analytics: de resultaten uit de analytische
applicaties worden ter beschikking gesteld van de
ambtenaren door integratie met de operationele applicaties
zoals het systeem voor geïntegreerde verwerking.
o

Triggeren van acties: de resultaten van “Bijstand,
Controle,
Invordering
&
Informatie”
kunnen
aangeven dat bepaalde acties naar controle, bijstand
of invordering moeten worden genomen. Deze
functionele module geeft de mogelijkheid om deze
acties automatisch te activeren binnen de gepaste
analyse. Integratie met de workflow-omgeving is een
basisbehoefte.

Integratie: De resultaten van de confrontatie en de
profilering worden geïntegreerd met het enig dossier
en het systeem voor geïntegreerde verwerking zodat
de gebruikers van de informatie mbt “Bijstand,
Controle,
Invordering
&
Informatie”
in
de
operationele applicaties kunnen raadplegen. Deze
integratie geeft de mogelijkheid aan de bevoegde
ambtenaar de informatie vanuit “Bijstand, Controle,
Invordering & Informatie” te raadplegen en te

Elektronische feedback fiche: Een lijst met de feedback
criteria wordt opgesteld en een elektronische feedback fiche
wordt ontworpen en uitgestuurd.
Voorbeelden criteria:
•

Resultaten actie

•

Validatie van de indicatoren

•

Nieuw ontdekte problemen

•

Juridische problemen

•

Technische fiscale/niet-fiscale problemen

220

ICT To-Be Architectuur - Thema 4: Bijstand, Controle, Invordering en Informatie

3.10.4. Data Architectuur
De onderstaande tabellen geven de informatiebronnen weer die
gelinkt worden aan het thema “Bijstand, Controle, Invordering &
Informatie”. Deze tabellen zijn opgebouwd vanuit de informatie die in
de ICT To-Be behoeften is opgenomen (cfr. ICT Toolbox). Daardoor
zijn deze tabellen mogelijk niet volledig.

Figuur 99: Informatiebronnen voor Bijstand, Controle, Invordering &
Informatie (a)
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Figuur 100: Informatiebronnen voor Bijstand, Controle, Invordering &
Informatie (b)

Figuur 101: Informatiebronnen voor Bijstand, Controle, Invordering &
Informatie (c)
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3.10.5. Delivery Vehicle Architectuur
De Delivery Vehicle Architectuur voor het thema “Bijstand, Controle,
Invordering & Informatie” geeft aan hoe de verschillende
componenten uit de Delivery Vehicle Architectuur samenwerken om
de gebruikers en de applicaties optimaal te ondersteunen.
In de Delivery Vehicle Architectuur voor dit thema worden een aantal
servers toegewezen aan de verschillende analytische en operationele
modules uitgetekend in de applicatiearchitectuur. De omgeving
voorziet in een serveromgeving die instaat voor het beheer van het
data warehouse.
EAI zorgt voor het leveren van diensten als ETL en het connecteren
van het data warehouse aan de operationele omgeving. Daarnaast
wordt
via
EAI
de
informatie
van
externe
en
interne
informatiebronnen in het data warehouse geladen.
De Delivery Vehicle Architectuur voor dit thema wordt geïntegreerd
met de architecturen voor de andere thema’s door gebruik te maken
van EAI. Op die manier kunnen de resultaten zoals bijstands-,
controle of invorderingsacties worden geïntegreerd met de andere
thema’s, bijvoorbeeld het systeem voor geïntegreerde verwerking.
De gebruikers van de functionele modules (applicaties) maken
gebruik van werkstations die via het intranet zijn geconnecteerd op
de toegewezen servers. Voor de gebruikers ter plaatse (douaniers,
schatters, etc.) wordt de mogelijkheid voorzien om via remote access
te connecteren en toegang te krijgen tot de applicaties.
De voorgestelde Delivery Vehicle Architectuur is een conceptuele
invulling die een oplossing biedt. Dit is niet de enige oplossing.
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3.10.5.1. Schematisch Overzicht
Enig Dossier

1
Andere
bronnen

Analytische
Data

Internet/
FEDMAN

Interacties

Persoonlijke Transactionele
Data
Data

Patrimonium
Informatie

Gedigitaliseerde
Data

2
Andere FOD’s

Security

3

5
8

Data Mining

7

6
OLAP

eAI (ETL)

Predictive BIEmbedded Analyses

LDAP

IBM

Logs

DWH

DWH Server

Netwerk*

4
Back Office

Work mgmt

Kennisbeheer

CRM

ERP

9
10
Mobiel On-line

Mobiel On-line

Mobiel Off-line

Gebruiker

Werkstation

* Internet, Intranet, ASTRID, GPRS, …

Figuur 102: Delivery Vehicle Architectuur voor Bijstand, Controle, Invordering & Informatie
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3.10.5.2. Omschrijving
In de Delivery Vehicle Architectuur voor “Bijstand, Controle,
Invordering & Informatie” wordt de informatie in het enig dossier (1)
gebruikt als input. Naast het enig dossier zal er informatie vanuit
externe bronnen (2) gebruikt worden binnen de FOD Financiën.
Binnen de architectuur van “Bijstand, Controle, Invordering &
Informatie”
zal
de
informatiestroom
enkel
van
extern
informatiebronnen naar het data warehouse zijn en niet omgekeerd.
Het data warehouse (4) is centraal beschikbaar en wordt beheerd
door een server voor een optimale afhandeling en beheer. Het laden
en voeden van het data warehouse met de interne en externe
informatie zal gebeuren via EAI (ETL) (3).
De analyses worden uitgevoerd op de data en informatie die
aanwezig is in het data warehouse. Servers toegewezen aan Data
Mining en OLAP applicaties (5) voeren deze analyses uit. De
resultaten van deze analyses (profielen, segmenten, etc.) worden
gestockeerd in het data warehouse.

verwerking, CRM, workflow, etc. Dit zal gebeuren via de functionele
module embedded analysis (7), waarbij de interoperabiliteit tussen
de verschillende systemen wordt verzekerd door EAI.
Het data warehouse en de functionele applicaties zullen beschikbaar
zijn via verschillende kanalen. De ambtenaren binnenshuis
(administraties, centra, etc.) zullen toegang hebben tot de
applicaties voor “Bijstand, Controle, Invordering & Informatie” via
hun werkstation (10) dat aangesloten is op het intranet. Daarnaast
zijn er de medewerkers ter plaatse waarvoor de beschreven
applicaties toegankelijk zijn via remote access of via het mobiele
netwerk, zoals ASTRID, GPRS of het traditionele telefoonnetwerk (9).
Elke gebruiker zal toegang hebben tot de informatie en de applicaties
via zijn werkstation voor het uitvoeren van de toegewezen taken. Bij
het bewaken van de toegang wordt gebruik gemaakt van LDAP (8).
De transacties worden gelogd (8).

De functionele module Predictive Business Intelligence (6) staat in
voor het verder uitwerken en confronteren van de resultaten van de
analyses met de operationele data. Daarvoor is het nodig dat deze
server kan beschikken over de informatie in het data warehouse en
de informatie in de operationele omgeving.
De resultaten van de confrontatie binnen de predictive business
intelligence worden opgenomen in het enig dossier in de
gegevensbank “Analytische data”. Daarbij wordt deze informatie ook
beschikbaar in het data warehouse.
Daarnaast zullen de analytische applicaties geïntegreerd worden met
de andere architecturen zoals het systeem voor geïntegreerde
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3.10.6. Effecten op de werking van de FOD Financiën
•

Uitbouwen en verfijnen van de kennis van de burger binnen
de FOD Financiën

•

Verhoogde productiviteit, consistentie in bijstands-, controleen invorderingsacties

•

Beslissingen met betrekking tot bijstand,
invordering baseren op kennis en analyse

•

Verhoogde compliance door de implementatie van data en
probleemanalyse

•

Optimaliseren van de werkomgeving door het centraal
beschikbaar stellen en delen van informatie in het data
warehouse

•

Ondersteunen van de selectie controle en de voorgestelde
aanpak voor controle en invordering op basis van analysis en
de kennis aanwezig

•

Uitbouwen en verbeteren van een systeem van gerichte
controles op basis van de uitgebouwde kennis

•

Verbeteren van de risico, analyse en kennissystemen door
feedback vanuit de operationele omgevingen

•

Gerichte
aanpak
invorderingsacties

naar

bijstands-,

controle

controle

of

of
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3.10.7. Relaties met andere thema’s
Betrokken Thema
Enig Dossier

Systeem voor Geïntegreerde Verwerking van Belastingen
Work Management
CRM

Kennisbeheer

Beschrijving
• De informatie in het enig dossier wordt geladen in het
data warehouse
• De resultaten van de confrontatie en de analyses wordt
opgenomen in het enig dossier (profiel, segment, etc. van
de klant)
• Integratie via de Embedded Analytics zodat het resultaat
van de analyses beschikbaar wordt binnen operationele
omgeving
• Integratie voor het triggeren van automatische acties
• Integratie voor het ter beschikking stellen van de
profielen, segmenten, etc.
• Ter beschikking stellen van de analytische applicaties
• Ter beschikking stellen van data marts (views op het data
warehouse)
• Beheren en opslaan van controleaanpakken, manier van
werken en analyses
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(cfr. Workflow /Casehandling met integratie met het
“systeem voor de geïntegreerde verwerking”)

3.11. Thema 5: Gevallenstudie
Het realisatiethema “Gevallenstudie” heeft betrekking op het
invoeren van een projectmatige aanpak voor het behandelen van
specifieke dossiers, soms ook “cases” genoemd.
Een case vertegenwoordigt meestal een complex dossier dat door
een multidisciplinair team, met mensen uit verschillende entiteiten
stapsgewijs afgehandeld wordt en dit binnen een vooraf vastgestelde
tijdslimiet en budget. Het heeft alles te maken met het uitvoeren van
niet-routine matige activiteiten.
Cases kunnen verschillende vormen aannemen: uit te voeren
controles, af te handelen fraudezaken, in te vorderen bedragen, op
te stellen onteigeningsakten, opstellen van een werkprocedure,
….enz.
De volgende standaard stappen kunnen onderkend worden in het
projectmatig behandelen van een “case” (dossier) en zijn hieronder
grafisch weergegeven.

Identificatie
& Selecite

Opstart
Case &
Toewijzen
Middelen

Afsluiten
Uitvoeren
&
&
Capteren
Opvolgen Ervaringsgeg.

Capteer
Case perform.
Gegevens

•

Opstarten van de case & toewijzen van middelen
Administratief openen van het dossier . het selecteren en
toewijzen van middelen – in functie van hun
competenties en beschikbaarheden. (cfr. Resource
Management & Scheduling)

•

“Projectmatig” uitvoeren van de case inclusief de
inhoudelijke ondersteuning van de dossierbehandeling.
(cfr. Informatie & kennisbeheersysteem.

•

Afsluiten van het dossier
Administratief sluiten van het dossier met inbegrip van
het capteren van relevante ervaringsgegevens (cfr.
Workflow / Casehandling).

•

Registreer perfomantie meetresultaten
Meten van de effectiviteit & de efficiëntie mbt. De
specifieke case met het oog op het opbouwen van
ervaringsgegevens

Figuur 103: Grafische voorstelling van het stappenplan Case Management
•

Identificatie & selectie van het dossier(s) die in
aanmerking komen voor een projectmatige afhandeling
(onderzoek)
Dit kan gebeuren via integratie met de core processing
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3.11.1. Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor dit Thema
Vanuit deze geschetste context komen zeer veel gebruikers binnen
FOD Financiën (interne gebruikers) in aanraking met dit
realisatiethema. Het betreft immers potentieel alle niet routinematige
activiteiten binnen FOD Financiën.
Bij de aanvang van de uitwerking van dit thema zal gedefinieerd
moeten worden vanaf wanneer een dergelijke “projectmatige”
benadering moet gevolgd worden. Criteria hiervoor zijn oa. grootte
van het dossier, aantal betrokken partijen, financiële impact,
potentieel risico,…enz.

De implementatie van dit thema impliceert een invoering van
de volgende processen
o Belastingen & Invordering :4
(Vergunningen)
o Functionele processen Patrimonium
documentatie : 13 (Opstellen en verlijden
van authentieke akte)
o Sturende processen :
17/18/23/26/27/32/33
o Processen voor specifieke verwerking :
20/21/22/24/25/28/30/31/34
o Ondersteunende processen :
34/35/36/37/38
Figuur 104: Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor het Thema:
Gevallenstudie (a)
229

ICT To-Be Architectuur - Thema 5: Gevallenstudie

Figuur 105: Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor het Thema:
Gevallenstudie (b)
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Figuur 106: Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor het Thema:
Gevallenstudie (c)
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3.11.2. Situering in de To-Be Architectuur
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Figuur 107: Situering in de To-Be Architectuur
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Planning Applications

3.11.3. Applicatiearchitectuur
De implementatie architectuur zal in sterke mate afhangen van de
keuze voor verschillende afzonderlijke platformen of voor een sterk
geïntegreerde “Work Management” laag.
Ook de integratie van deze bedrijfssystemen met de kern applicaties
(back-office) en met Intelligence, risk en knowledge management
systemen zal in sterke mate de implementatie architectuur bepalen.
Vanuit een applicatiestandpunt verwijst het thema gevallenstudie
naar de Workmanagement laag en de Intelligence, Risk & Knowledge
management laag van het applicatie framework. Meer specifiek
zullen de volgende bedrijfssystemen behandeld worden:
•

Workflow Management & “Casehandling” systeem

•

Middelenbeheer, planning en opvolgingsysteem,

•

Informatie & Kennisbeheer Systeem

•

Beslissingsondersteunende Systeem

Trend Analysis

Financial Planning

HR Planning

M anaging Applications
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Risk M anagem ent
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M anaging Contracts
Contract Negotiation
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M anagem ent
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M anage
Third Party
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Contract M anagem ent

CRM & Customer Support
Understand Custom er needs
Retain Com pliant Custom ers
Support / Contact Centre

Proactive
Initiatives

Product & Service M arketing
M arketing

M arketing
Support

New
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Learning Applications
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Core Processing
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Audit
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Client Accounting

Paym ent
Processing
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Custom s
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Support
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Docum ent
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Collection

Develop
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M anagem ent

Analysis
Engine

Risk
Assessm ent

Figuur 108: Workmanagement en het applicatie framework

Workflow Management & Casehandling
Workflow is gericht op het automatiseren en het aansturen van een
businessproces en coördineert de informatie-uitwisseling bij elke stap
van het proces.
Casehandling vult klassieke workflow aan en biedt de gebruiker
specifieke functionaliteit aan in het geval van uitzonderingen
(excepties). Dit zijn gebeurtenissen waarbij er behoefte is aan het
afwijken van de in het procesmodel vooraf gedefinieerde procesgang.
Essentieel aan een workflow applicatie is dat ook statusinformatie
van het proces beheerd wordt. Dit laat een gerichte controle toe,
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alsook het verschaffen van statusinformatie (feedback) aan alle
betrokken partijen.

De volgende algemene systeemvereisten zijn essentieel in het kader van
workflow management en verdienen aldus bijzondere aandacht :
•

Integratie
met
verschillende
bedrijfssystemen,
hun
onderliggende processen en met externe processen en
applicaties

•

Interoperabiliteit tussen verschillende type van ondersteunende
platformen (PC – Mainframe)

•

LAN & WAN connectiviteit / toegankelijkheid

•

Integratie met andere workflow componenten zoals: office
automation, scanning, e-mail, kern applicaties, legacy
platformen.

Twee typen van workflow kunnen onderscheiden worden.
•

Collaboratieve Workflow
Dit type workflow is gericht op het ondersteunen van
“projectgerichte “of collaboratieve business processen waarbij
meerdere partijen gelijktijdig aan de afhandeling van een
bepaalde dossier werken (cfr. multidisciplinaire. aanpak) De
focus van dit type workflow is gericht op het aanbieden van een
uniform platform voor communicatie en gegevensuitwisseling
tussen “knowledge workers” over de verschillende entiteiten
heen en mogelijk ook vanuit verschillende plaatsen.
Collaboratieve en Administratieve workflow is meestal “message
oriented” opgebouwd. De trend naar “web-based” oriented
workflow duidt aan dat een sterke integratie van workflow en
“enterprise information portals”(EIP) mag verwacht worden.

•

Productie Workflow
Dit type workflow is gericht op het automatiseren van business
kritische repetitieve processen. In vele gevallen omvat
dergelijke workflow het gebruik van intelligente forms, database
access en ad-hoc functionaliteiten.
Meestal wordt er geopteerd om dit type van workflow te
integreren met de transactionele systemen. (Bv. Systeem voor
geïntegreerde verwerking)

Middelen
beheer,
Planning
Management & Scheduling):

en

Opvolging

(Resource

Dit systeem automatiseert oa. de toewijzing van middelen (mensen
en andere) aan werkeenheden (bv. Cases) . De hieronder beschreven
functionaliteiten worden vaak aangeboden onder de vorm van een
“Professional Service Automation (PSA) oplossing.

Het Resource Management systeem laat toe in functie van de
specifieke vereisten van de case de medewerkers toe te wijzen op
basis van hun specifieke kennis, vaardigheden en ervaring om de
case te behandelen, rekening houdend met hun beschikbaarheid.
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De volgende functionaliteiten zijn in Resource Management &
Scheduling systemen vervat :

Informatie & Kennis Beheer:

•

Beheer van middelen en vaardigheden(skills)
Via een sterke integratie met het ERP-systeem (HR module)
wordt informatie mbt. beschikbaarheden, training en
vaardigheden van de personeelsleden toegankelijk gemaakt en
eventueel beheerd in functie van de specifieke behoeften van
“dossier”-benadering.

In aanvulling op workflow / casehandling biedt een Informatie
Beheersysteem bijkomende functionaliteiten ter ondersteuning van
de behandeling van de case zelf. Het betreft FOD Financiën specifieke
kennis & intelligence die op een gestructureerde manier aangeboden
wordt (dmv. invulformulieren, checklists, templates,…ed.) aan de
gebruiker en dit ter ondersteuning van de dossier afhandeling.

•

Beheer van case-gegevens
Hieronder verstaat met het registreren en beheren van alle Case
gebonden informatie vanuit een projectbeheersings perspectief.

De oorsprong van de kennis specifiek voor de FOD Financiën komt
ondermeer van reglementering & werkprocedures en risicobeheer.

Aangezien deze informatie meestal mbv. “Documenten”
gestructureerd wordt is in vele gevallen een integratie met
document management functionaliteiten aan te bevelen (cfr.
Thema 6 Consistente Reglementering)
•

•

Project management
Dit omvat ver doorgedreven project management
functionaliteiten (milestone planning, activity planning, budget
controle & beheer, Time & expense beheer) In vele gevallen
vereist dit een sterke integratie met de financiële modules van
het ERP-systemen tbv. Financiële controle en budgettering.
Performantiegegevens
Dit houdt in dat case-ervaringsgegevens gecapteerd worden die
dan later aangewend kunnen worden als FOD Financiën “best
practices” bij het toekennen van middelen aan nieuwe cases.

Aangezien
deze
informatie
meestal
mbv.
“Documenten”
gestructureerd wordt is in vele gevallen een integratie met document
management functionaliteiten aan te bevelen (cfr. Hoofdstuk 3.12
Consistente Reglementering)

Er dient vermeld te worden dat niet alle kennis noodzakelijk voor het
efficiënt afhandelen van een case door FOD Financiën zelf zal
beheerd worden. Belangrijk is dus dat het platform ter ondersteuning
van het thema gevallenstudie voldoende openheid biedt naar andere
eventueel externe informatiebronnen. In het kader van FOD
Financiën is een integratie met het federaal Portaal platform dan ook
noodzakelijk.
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Beslissing ondersteunende systemen:

Deze systemen ondersteunen het nemen van beslissingen meestal
gebaseerd op specifieke “business rules” / “analytics” en dmv het
hergebruik van historische gegevens.
Vaak bieden deze systemen een uitbreiding op informatie beheer en
zijn ze geïntegreerd met collaboratieve workflow management
systemen.
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3.11.4. Data Architectuur
De onderstaande tabellen geven de informatiebronnen weer die
gelinkt worden aan het thema Gevallenstudie. Deze tabellen zijn
opgebouwd vanuit de informatie die in de ICT To-Be behoeften s
opgenomen (cfr. ICT Toolbox). Daardoor zijn deze tabellen mogelijk
niet volledig.

Figuur 109: Informatiebronnen voor Gevallenstudie (a)
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Figuur 110: Informatiebronnen voor Gevallenstudie (b)
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3.11.5. Delivery Vehicle Architectuur
De Delivery Vehicle Architectuur hieronder beschreven geeft een
overzicht van de betrokken componenten en hun onderlinge relaties.
Het betreft een voorstel op hoog niveau waarbij een aantal
gedediceerde applicatie servers worden voorzien.
Het detailontwerp zal uitsluitsel geven mbt. de graad van integratie
tussen
de
verschillende
subsystemen
en
de
technische
implementatiearchitectuur.
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3.11.5.1. Schematisch Overzicht
Externe Data / Kennis
FodFin Data / Kennis
Andere
bronnen

Internet/
FEDMAN

Federaal Portaal

DWH

....

Gedigitaliseerde
Data

Interacties

Work Management

Andere FOD’s

Security

eAI

LDAP

Logs

Workflow
Management
Informatie & (Groupware)
Kennisbeheer

Middelen beheer
& Planning
Beslissings
(PSA)
ondesteuning
Business
Intelligence

Netwerk*

Mobiel On-line

Mobiel On-line

IBM

Mobiel Off-line

Team
“Knowledge workers”

Doc mgmt

Kennisbeheer

Systeem voor
geïntegreerde
verwerking

ERP

Werkstation

CRM

* Internet, Intranet, ASTRID, GPRS, …

Figuur 111: Delivery Vehicle Architectuur voor gevallenstudie
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3.11.5.2. Omschrijving
Het geniet de voorkeur één gestandaardiseerd “open”- platform te
implementeren voor de functionaliteiten die niet geïntegreerd met de
core processing geïmplementeerd worden.
Zoals reeds eerder gesteld kunnen de meeste van de Work
Management subsystemen ofwel afzonderlijk geïmplementeerd
worden ofwel geïntegreerd met de core processing (vb. Productie
workflow).
Het betreft dus een ver doorgedreven integratie met het
“geïntegreerd backoffice systeem en het uniek dossier
Voorgesteld wordt beide alternatieven te voorzien in de
doelarchitectuur zodat geval per geval de meest optimale oplossing
kan gekozen worden.
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3.11.6. Effecten op de werking van FOD Financiën
Workmanagement, in al zijn aspecten is erop gericht om de
efficiëntie en de effectiviteit van de niet transactionele processen te
verbeteren
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3.11.7. Relatie met andere thema’s
Betrokken thema’s
Enig Dossier

Beschrijving
• Identificatie & selectie van het dossier(s)

Systeem voor Geïntegreerde Verwerking van Belastingen

•
•
•

ERP

•

Multi kanaal dienstverlening

•
•

Bijstand, Controle, Invordering & Informatie

•

Reglementering & Werkprocedures

•
•

Productie workflow
Identificatie & selectie van het dossier(s)
Uitvoeren van workflow transacties via het oa. FodFin
portaal / Federaal Portaal
HR gegevens ten behoeve van Resource Management &
scheduling
Opvolgen van vragen en burgers (administratieve
workflow)
Beheer van interacties met de burger inclusief workflow
gekoppeld aan klantinteracties
Gebruik van de verzamelde informatie in het data
warehouse
Gebruik van de analytische hulpmiddelen
Binnen het kader van Reglementering & Werkprocedures
zal sterk projectmatig gewerkt worden. Alle
functionaliteiten zullen aangewend worden binnen de
specifieke context van R&W.
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De implementatie van een dergelijk hulpmiddel zou
ongetwijfeld bijdragen tot de verhoging van de efficiëntie van
de werkzaamheden alsook tot de verbetering van de
consistentie van wetgeving en de reglementering.

3.12. Thema 6: Consistente Reglementering
Het realisatiethema “Consistente Reglementering” heeft betrekking
op het bewerkstelligen van een grotere coherentie en consistentie
van de wetgeving en meer algemeen de reglementering.
De werkzaamheden binnen het thema “ Consistente Reglementering”
zullen sterk projectmatig opgezet worden. De bedrijfssystemen
(Workflow, Informatie & Kennisbeheer, Tijds- & Middelenbeheer,
Dossierbeheer), toegelicht in hoofdstuk 3.11 “Gevallenstudie”, zijn
dus ook ondersteunend aan dit realisatiethema.
Dit hoofdstuk zal specifiek inzoomen op de voor documentbeheer als
specifiek onderdeel van de architectuur voor dit thema.
Opmerkingen
1.

De op te richten FEO ligt ondermeer aan de basis van het
creëren van kennis die specifiek is voor de FOD Financiën.
Systemen voor kennismanagement vormen dan een
belangrijk onderdeel van de geconsolideerde architectuur
door de thema’s “Consistente Reglementering” en “Bijstand,
Controle, Invordering & Informatie”

2.

De detailplanning van het realisatiethema “Consistente
Reglementering” bevat eveneens de implementatie van
“Legistieke Software”14.

Een dergelijk systeem kan gepositioneerd worden binnen de
“Risico & Kennisbeheer” laag van het applicatieframework .
Het zal verder niet behandeld worden in dit hoofdstuk.
3.

Het thema “Leerapplicaties” (simulatie, opleiding,...),
gepositioneerd in het applicatieframework van de front-office
zou een applicatie kunnen zijn die bijdraagt tot de
communicatie(opleiding) van de werkprocedures naar de FOD
Financiën ambtenaar, alsook naar derden (bv in het geval
van simulaties).
Dit type van applicatie is niet weerhouden in de huidige
versie van het realisatiethema “Consistente reglementering”
en als dusdanig wordt het hier dan ook niet verder
behandeld.

14

Een dergelijke software laat toe via geavanceerde hulpmiddelen (type
expertsysteem) bestaande en toekomstige reglementering te
modelleren om van daaruit nieuwe of aangepaste reglementering,
commentaar en/of werkmethodes semi-automatisch te genereren.
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3.12.1. Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor dit Thema
Alhoewel “Documentmanagement”, in een ruimere zin “Informatie
beheer”, ook buiten de context van het thema “Reglementering en
Werkprocedures” aangehaald werd, wordt er in dit hoofdstuk toch
aandacht
besteed
aan
de
specifieke
kenmerken
van
“Documentmanagement”.
De implementatie van dit thema is direct verbonden met de
processen:
•

34. Algemene Interactie

•

35. Uitwerking dienstverlenings- en communicatiestrategie
en uitwerking dienstverleningsmodellen

•

36. Beheer van controlemodellen

•

37. Beheer van invorderingsmodellen

•

38. Operationele expertise

Figuur 112: Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor het Thema:
Reglementering & Werkprocedures (a)
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Figuur 114: Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor het Thema:
Reglementering & Werkprocedures (c)

Figuur 113: Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor het Thema:
Reglementering & Werkprocedures (b)
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3.12.2. Situering in de To-Be Architectuur
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Figuur 115: Situering in de To-Be Architectuur
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3.12.3. Applicatiearchitectuur
Documentmanagement systemen ondersteunen de ganse levenscyclus
van een document van bij de creatie tot en met de archivering.
De volgende stappen kunnen iteratief doorlopen worden :

Dit wil zeggen dat verschillende betrokken medewerkers
tegelijkertijd en op een eenvoudige manier moeten kunnen
deelnemen in de opmaak, en/of het beheer van een document,
onafhankelijk van hun fysische locatie en hun access methode
Aanmaak van documenten.
Vanaf het ogenblik dat het document aangemaakt is moeten alle
belanghebbenden de inhoud van het document kunnen
raadplegen vanuit de specifieke “werkplek”.

•

Documenten worden gecreëerd (authoring)

•

Documenten worden gevalideerd en herwerkt (review)

•

Documenten worden formeel & informeel goedgekeurd
(approval cycle)

De auteur kan de rechten (lezen, updaten, verwijderen) van de
belanghebbenden op het document zowel in algemene termen als
op individueel niveau (profiel) beheren.

•

Documenten worden vrijgegeven en gedistribueerd en
verspreid via verschillende kanalen naar een breder publiek
(release)

Review en Approval van documenten

•

Documenten worden gearchiveerd wanneer hun “gebruik”
beneden een bepaald niveau daalt (archival)

De meeste documentmanagement systemen leveren bovendien een
aantal specifieke functionaliteiten zoals daar zijn : indexering en
zoekfunctionaliteit (searching), document beveiliging, workflow,
versiebeheer, check-in/check-out functionaliteit, “grafische” opmaak en
manipulatie,... .

Een belangrijke functionele vereiste is dat het aanmaken en beheren
van documenten vanuit een “gedistribueerd-collaboratief” concept moet
mogelijk zijn.

Eens het document aangemaakt is gaat het meestal doorheen een
iteratieve nazichtsprocedure. Dit geeft aanleiding tot een reeks
wijzigingen/commentaren
en/of
voorstellen
tot
wijziging/commentaren.

Vervolgens
gaat
het
document
goedkeuringsprocedure (approval).

doorheen

een

De motivatie van deze beslissing dient gedocumenteerd en aan
het document toegevoegd te worden

Een integratie met e-mail en Groupware platform kan bijdragen
tot het automatiseren van de initiële distributie van het
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document, de routing naar de verschillende reviewers en naar de
approvers, heen en terug.
Vrijgave en Distributie van documenten
Van het ogenblik dat een finale versie goedgekeurd is wordt deze
vrijgegeven en verdeeld naar een breed publiek, al dan niet via
verschillende kanalen (papier, e-mail, internet,..).
Afhankelijk van het verspreidingskanaal kunnen de eigenschappen van
hetzelfde finaal document verschillen. Deze specifieke kenmerken
worden opgeslagen en kunnen dynamisch aangewend worden (bv in het
geval van Web publishing).
Archivering
Op het einde van de levenscyclus worden documenten gearchiveerd. Het
documentmanagementsysteem dient op dat ogenblik een aantal
parameters op te slaan zodat gearchiveerde documenten eenvoudig
kunnen opgezocht, herbruikt en eventueel gereactiveerd kunnen worden
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3.12.4. Data Architectuur

Figuur 117: Informatiebronnen voor Reglementering & Werkprocedures (b)

Figuur 116: Informatiebronnen voor Reglementering & Werkprocedures (a)
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3.12.5. Delivery Vehicle Architectuur
De Delivery Vehicle Architectuur geeft een overzicht van de
betrokken componenten en hun onderlinge relaties. Het betreft een
voorstel op hoog niveau waarbij een aantal gedediceerde servers
worden voorzien.
Het detailontwerp dient uitsluitsel te geven mbt. de graad van
integratie tussen de verschillende subsystemen en de technische
implementatiearchitectuur.
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3.12.5.1. Schematisch Overzicht
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“Knowledge workers”

Work mgmt

Kennisbeheer

Systeem voor
geïntegreerde
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Werkstation
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Figuur 118: Schematisch overzicht van de Delivery Vehicle Architectuur
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3.12.5.2. Omschrijving
Essentieel
aan
de
Delivery
Vehicle
Architectuur
voor
documentmanagement is de integratie met de E-mail en workflow
infrastructuur (cfr. Hoofdstuk 3.11).
Document distributie (werkprocedures,...) dient op termijn
geïntegreerd te worden in de “Enterprise Information Portal”
functionaliteiten van de Federale portal / FOD Financiën portal.
De bijzondere infrastructuur voor archivering dient bij voorkeur
gecombineerd te worden met de archiveringsvoorzieningen binnen
het systeem voor geïntegreerde verwerking en dit voornamelijk
vanuit schaalvoordelen.

253

ICT To-Be Architectuur - Thema 6: Consistente Reglementering

3.12.6. Effecten op de werking van FOD Financiën
Documentmanagement als onderdeel van workmanagement, is erop
gericht de efficiëntie en de effectiviteit van de niet transactionele
processen te verbeteren. In dit bijzonder geval de processen van
Reglementering & Werkprocedures.
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3.12.7. Relaties met andere thema’s

Betrokken thema
Dossier benadering
Multi kanaal dienstverlening

Beschrijving
• cfr. Overlapping realisatiethema’s – R&W is werkt
projectmatig ; documentmanagement heeft een ruimer
toepassingsgebied dan R&W (cfr. Informatiebeheer)
• gebruik van interactie kanaal voor communicatie
werkprocedures naar de FOD Financiën ambtenaar
• Communicatie Wetgeving & Reglementering aan alle
betrokken partijen
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4. As-Is Analyse
4.1. Inleiding
De As-Is analyse toetst de bruikbaarheid van de huidige ICT
systemen van de FOD Financiën aan de ICT behoeften van de
Coperfin business processen, zoals beschreven in de goedgekeurde
T3-T4-T5 procesboeken.
Het is dus geen evaluatie van de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit
van de huidige ICT systemen. Het is evenmin een evaluatie van het
huidig gebruik van de bestaande applicaties in hun huidige context.
Binnen het kader van deze opdracht was het opportuun om – parallel
met de bepaling van de ICT To-Be behoeften een bevraging te doen
van een functionele en technische beoordeling van dat ICT systeem
dat momenteel de respectievelijke taak (gedeeltelijk of volledig
conform)
invult.
Deze – weliswaar subjectieve – interpretatie hebben we ook als basis
gebruikt om een aantal observaties en conclusies te formuleren met
betrekking tot de As-Is analyse.
Deze analyse heeft dus zeker niet als objectief om een volledige
inventaris te brengen van de huidige situatie. Dit zou weinig zinvol
zijn gezien het feit dat de Coperfin business processen toch
ingrijpende wijzingen aankondigen.

4.1.1. Doel van de As-Is Analysis
Het doel van de As-Is analyse is het identificeren van systemen of
deelsystemen die mogelijk deel kunnen uitmaken van de

toekomstige ICT architectuur. Het maakt de kloof duidelijk tussen de
situatie van vandaag enerzijds en anderzijds de behoeften voor de
realisatie van Coperfin (gebaseerd op de processen, organisatie,
strategische principes van de functionele entiteiten en stafdiensten).

4.1.2. Applicaties
De analyse beperkt zich tot de applicaties van Fod Financiën die
binnen de schoot van het Coperfin project worden besproken.
Voor het structureren van de functionele analyse van deze applicaties
werd gebruik gemaakt van het zelfde framework als bij de
beschrijving van de To-Be applicatiearchitectuur (zie Hoofdstuk 2).
Deze benadering verzekert de consistentie en vereenvoudigt de
kloofanalyse. Immers, het applicatie framework bevat 10
categorieën, 45 subcategorieën en 325 functionaliteiten en laat toe
om de bestaande applicaties te positioneren. Hierbij kan relatief
eenvoudig aangeduid worden welke domeinen niet, onvolledig of
slechts gedeeltelijk ondersteund worden door de huidige systemen.

4.1.3. Informatiebronnen
De As-Is analyse van de informatiebronnen en hun herkomst en/of
bestemming laat toe de huidige data-architectuur (subject area
model) te vergelijken met de noodzakelijke toekomstige data
architectuur . Deze analyse laat ondermeer toe een aantal ICT
leidende principes inzake “informatiebeheer” te toetsen aan de
actuele situatie.

4.1.4. Delivery Vehicle Architectuur
De analyse van de “Delivery Vehicle Architectuur” toetst de
bruikbaarheid/herbruikbaarheid van de huidige ICT infrastructuur, dit
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in functie van de toekomstige behoeften. In dit kader zullen een
aantal lopende projecten (cfr. ICT 5-jarenplan,...) mee in de analyse
opgenomen worden.
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herbruikt kunnen worden in de context van de toekomstige
taak.

4.2. Methodologie voor As-Is Analyse

De keuzemogelijkheden voor deze vraag werden beperkt tot
: hoog, medium en laag.

4.2.1. Verzamelen van gegevens i.v.m. de As-Is situatie
Het verzamelen van gegevens voor de As-Is analyse is simultaan met
het inventariseren van de ICT To-Be behoeften gebeurd. In overleg
met de Re-engineering werkgroepen werd de bestaande situatie
geïnventariseerd (voor elke taak in een proces) in termen van
Applicaties, Informatie en Infrastructuur gebruikmakend van een
vooraf gedefinieerde “template”.

•

Een belangrijke opmerking hierbij is dat de resultaten de
perceptie van de eindgebruiker (re-engineering teams)
weergeven, en NIET de ICT organisatie zelf.

Hierbij dient vermeld te worden dat deze score eerder
als een indicatie moet geïnterpreteerd worden
aangezien de re-engineering teams niet altijd
vertrouwd zijn met de technologisch omgeving van de
betreffende applicaties en geenszins vertrouwd zijn
met de technologische vereisten die vanuit ICT gesteld
worden
aan
de
toekomstige
infrastructuur/architectuur.

Alle gegevens m.b.t. de As-Is analyse werden ook opgeslagen in een
databank om de Fod Financiën toe te laten deze bron verder te
gebruiken voor verdere analyses.

4.2.2. Analyseren van de As-Is Informatie
Zoals reeds vermeld werd de analyse doorgevoerd in functie van de
toekomstige ICT behoeften.
De volgende bevraging werd voorgelegd:
•

Functionele quotering:
Kwalitatieve evaluatie van de huidig beschikbare data en
applicaties t.o.v. de toekomstige functionaliteit / taak. Dit
geeft een beeld in welke mate de bestaande applicaties

Technische quotering:
Kwalitatieve evaluatie van de huidig beschikbare
infrastructuur t.o.v. de toekomstige functionaliteit / taak.
Samen met de functionele afdekking geeft dit een meer
gedetailleerd beeld in welke mate de bestaande applicaties
en infrastructuur herbruikt kunnen worden in de context van
de toekomstige taak.
De keuzemogelijkheden voor deze vraag werden beperkt tot
: hoog, medium en laag.

•

Bij de analyse van de informatiebronnen (data) werd de
nadruk vooral gelegd op het al of niet aanwezig zijn van het
data element (category / subcategroy), de herkomst/en of
bestemming ervan.
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4.2.3. Duiding bij de As-Is Analyse
o

Bepaalde onderdelen van de ICT architectuur wordt
niet meegenomen in het Coperfin project. De scope
van het project dekt m.a.w. niet de totaliteit van de
Fod Financiën (zo vb. worden de management
processen voorlopig niet uitgewerkt). Dit betekent
dat de As-Is analyse moet worden gelezen vanuit
deze optiek.

o

De resultaten van de As-Is analyse zijn gebaseerd op
inhoud van de ICT toolbox (versie van 1 juni 2002,
gebaseerd op 2348 van de 2456 taken in de 47
processen).

o

Er werd geen rekening gehouden met het ‘gewicht’
van een bepaalde taak, m.a.w. de resultaten geven
een
relatief
beeld.
Bij het analyseren van de reële behoeften van
Coperfin projecten zal immers eveneens rekening
worden gehouden met het aantal gebruikers (VTE’s
per taak), locatie (infrastructuur) en bepaalde
gegevens m.b.t. volumes (aantal transacties,
dossiers,
etc.).
Eens deze gegevens beschikbaar zijn, kunnen deze
gegevens deze As-Is analyse verder verfijnen en
aanvullen.
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Als we bovendien nagaan wat impact de ICT leidende principes
hebben op de As-Is situatie, dan versterkt dit nog meer de noodzaak
om de bestaande systemen te hervormen, in het bijzonder:

4.3. Resultaten
4.3.1. Kloof met Coperfin processen en ICT Leidende
Principes
De huidige applicaties bestaan uit een groot aantal nietgeïntegreerde applicaties, historisch los van elkaar ontwikkeld en niet
geschikt voor het ondersteunen van een aantal innovaties die door
de Coperfin processen worden geïntroduceerd, zoals :
•

Het enig dossier (fiscale en niet fiscale informatie)

•

Het concept van de “enige” schuld (fiscale balans)

•

Het
federale
principe
(informatiebeheer)

•

Het “geïntegreerd” systeem dat de geïntegreerde verwerking
/ dossierafhandeling over de verschillende betrokken
entiteiten heen omvat, ongeacht het type transactie
(belasting, heffing, …)

•

van

Authentieke

•

De noodzaak om te evolueren naar een eenduidige gelaagde
ICT architectuur opgebouwd rond twee pijlers (nl. een
geïntegreerde backoffice en een front office).

•

Het introduceren van nieuwe (dynamische) standaarden
voor ICT architectuur beantwoordend aan de nieuwe
mogelijkheden van ICT en “best practices”.

•

Het invoeren van centraal beheer van alle metadata (data
dictionary) ter ondersteuning van het principe van de
authentieke
bron
voor
kerngegevens.
Bovendien zien we dit gekoppeld aan het toekennen van
verantwoordelijkheden
aan
type-gebruikers
van
de
informatie met het oog op :

bron

Het geïntegreerd beheer van alle interacties met de “klant”
ongeacht het gebruikte kanaal

Vanuit deze fundamentele principes dringt er zich een volledige reengineering op van deze core applicaties ter ondersteuning van de
Coperfin processen.
Uiteraard moet hierbij worden verzekerd dat de functionele kennis
van de bestaande systemen maximaal wordt meegenomen.

o

de uniformering en standaardisering
informatie en het beheer ervan,

van

de

o

het invoeren van het concept van authentieke bron

o

het vermijden van redundante opslag van gegevens

•

Het verzekeren van de interoperabiliteit tussen de
verschillende systemen (bestaande en nieuwe) van de Fod
Financiën

•

Het inlassen van de technologische bouwstenen van de
federale overheid (FEDICT) in de architectuur van Fod
Financiën waar mogelijk
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Voor wat de herbruikbaarheid van de As-Is systemen betreft in een
To-Be context kan duidelijk gesteld worden dat:
•

De core applicaties rijk zijn aan functionaliteit zijn doch een
onvoldoende vormen voor de toekomstige processen.
Een volledige nieuwbouw moet overwogen worden uiteraard
met hergebruik van de functionele kennis en ervaring van de
Fod Financiën.
De huidige bedrijfskritische applicaties dienen stapsgewijs
vervangen te worden door één systeem voor geïntegreerde
verwerking (realisatie thema 2), opgebouwd rond het enig
dossier (realisatie thema 1)

•

De
ondersteuning
van
Multi-kanaal
dienstverlening,
Workmanagement,
Intelligence,
Risk
en
Knowledge
Management is momenteel onvoldoende toekomstgericht en
functioneel onvoldoende rijk geïmplementeerd. Hier dient
nieuwbouw voorzien te worden (realisatie thema 3, thema 4,
thema 5 en thema 6).

4.3.2.1. Aandeel van de To-Be Processen waarvoor geen As-Is
ondersteuning geïdentificeerd werd
Deze statistiek geeft het aandeel weer van de To-Be processen (op
taakniveau) waarvoor momenteel geen ICT systemen voorhanden
zijn.
Oorzaken:
1.

Het betreft een proces/taak die momenteel niet bestaat en
zijn oorsprong vind in een “vernieuwde” manier van werken.
(vb. CRM)

2.

Het betreft een proces/taak dat momenteel wel wordt
uitgevoerd, maar waarvoor nog geen automatisering werd
voorzien (vb. in het kader van de processen rond specifieke
verwerking).

3.

Uiteraard werden ook ICT To-Be behoeften (en de As-Is
analyse) opgevraagd voor taken waarvoor helemaal geen
automatisering
noodzakelijk
is
(vb.
meeting).
Dit geldt voor 18% van de taken.

4.3.2. Statistieken uit de ICT As-Is database
De resultaten van de As-Is analyse kunnen weergegeven worden
onder de vorm van de volgende “statistieken”
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General As-is Applicability
18%

Applicable

Not Applicable

Procesgroep
Functionele processen - massaverwerking belastingen & Invordering
Inning
Functionele processen - Patrimoniale Documentatie
Sturende processen
Processen voor specifieke verwerking
Ondersteunende processen
Regelementering & Werkprocedures
Totaal

# Processen # Taken
5
290
4
133
7
455
7
186
11
947
6
285
7
169
47
2465

Figuur 120: Aantal taken per procesgroep

82%

Figuur 119: As-Is van toepassing
82 % van de To-Be behoeften zijn nieuw, m.a.w. men vindt geen
representatief systeem dat op een voldoende wijze en op dit ogenblik
deze taken automatiseert.

4.3.2.2. Nood aan informatiebeheer voor de Coperfin processen
Deze
statistiek
geeft
een
indicatie
van
de
nood
aan
informatiebronnen voor de goede werking van de Coperfin
processen.
Het toont aan welke informatie (subjet areas) beschikbaar is, niet
beschikbaar (of ontoegankelijk op dit ogenblik).

Het feit dat slechts 18 % van de To-Be processen momenteel door
ICT ondersteund wordt heeft te maken met de historiek en de
oriëntering van de automatisering binnen de Fod Financiën en heeft
in sterke mate te maken met het vernieuwend karakter van de gereengineerde processen binnen de scope van Coperfin.
Dit cijfer is uiteraard relatief, omdat het moet worden
geïnterpreteerd vanuit het standpunt van de ICT To-Be behoeften
voor de ambtenaar. Dit blijkt ook uit onderstaande tabel, waarin kan
worden opgemerkt dat in de ‘specifieke processen’ heel wat taken
zijn opgenomen, terwijl de ‘functionele processen‘ in verhouding heel
wat minder taken inhouden voor de gebruiker, maar des te meer ICT
‘processing’ nodig hebben (zowel vandaag als in de toekomst).
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4.3.3. Typering van de huidige applicaties

Inform ation Availability

25%

2%
Available
Unavailable
73%

Unknow n

Op basis van de 18% van de To-Be taken waarvoor vandaag een ICT
systeem bestaat, geeft deze statistiek een indicatie van het ‘type’
applicatie waarmee ze overeenstemt. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van het applicatie framework zoals beschreven in hoofdstuk 2.

As-Is Applicability by Main Types

13%
12%

Figuur 121: Beschikbaarheid van de Informatie
Voor de 2456 taken werd 1337 maal aangegeven dat de
informatiebron ontbreekt. Dit betekent 25% van de 5287 opgaves.

75%

In 37 % blijkt dat de toegankelijke informatie op papier beschikbaar
is.
Core processes

Al blijkt dat de belangrijkste informatie beschikbaar is (75%), toch
moet
dit
gegeven
zeer
sterk
worden
gerelativeerd.
De algemene wens om de werking van de Fod Financiën af te
stemmen op de burger, heeft als gevolg dat het inrichten van het
beheer van de informatie op een totaal andere wijze zal moeten
worden voorzien in de ICT systemen.
Het realiseren van het ‘Enig Dossier’ in de bedrijfskritische systemen
van de Fod Financiën zal enkel slagen indien een grote
toegankelijkheid en kwaliteit kan worden gewaarborgd van
elektronische en gedigitaliseerde informatie.

Work Management

Risk & Know ledge Management

Figuur 122: As-Is Applicatie Portfolio
De To-Be taken die momenteel door ICT ondersteund worden hebben
voornamelijk betrekking op kernprocessen –processen voor massale
verwerking (75 %) , Work Management (12 %) en Risk & Knowledge
Management (13 %)
Ook blijkt dat er behoorlijke
verschillende procesgroepen:

verschillen

bestaan

tussen

de
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•

Van alle To-Be taken die verwijzen naar ‘Core Processing’ zijn
er 35 % momenteel door ICT ondersteund – dit is ongeveer
het dubbele van wat algemeen geldt.

•

Van de To-Be taken die verwijzen naar ‘Work Management’
en ‘Risk & Knowledge Management’ is dit respectievelijk 11%
en 20%

Global Functionality Score

22%
41%

Samenvattend kan gesteld worden dat de huidige applicaties
voornamelijk de kernprocessen (processen voor massale verwerking)
ondersteunen. Het gebruik van andere types van bedrijfssystemen is
momenteel veel minder uitgesproken.
Volledigheidshalve
dient
vermeld
te
worden
dat
de
managementprocessen buiten de scope van Coperfin valt en dat als
gevolg hiervan de ‘planning applicaties’, de ‘management
ondersteunende applicaties’, ‘channel management’ en de applicaties
ter ondersteuning van het ‘contract management’ niet opgenomen
werden in de analyse.
4.3.3.1. Beoordeling van de As-Is systemen op ‘functionele
waarde’
Ondanks het feit dat de huidige “functionele silo’s” ongetwijfeld een
rijke bron zijn van kennis en informatie, toch krijgen we een
gemengd beeld te zien bij het evalueren van het huidig systeem in
functie van hun toekomstige noden.
Uiteraard is deze grafiek bijzonder relatief en moet deze met veel
nuancering worden gebracht.

37%

High

Medium

Low

Figuur 123: Functionele Scoring

Immers, de krachtlijnen van de Coperfin processen hebben veel te
maken met het centraal stellen van de burger in de administratie,
terwijl de huidige systemen daar absoluut niet op georiënteerd zijn.
Het realiseren van het ‘Enig Dossier’, het implementeren van een
kwalitatieve omgeving voor de fiscale balans, multi-kanaal
dienstverlening, risicobeheer lijkt niet echt haalbaar te zijn op
systemen die zich vooral hebben georiënteerd naar type van
belastingen.
De introductie van nieuwe applicaties ter ondersteuning van de
gereengineerde business processen in deze domeinen dringt zich dan
ook op.
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4.3.3.2. Technische analyse of the As-Is situatie
Deze statistiek beschrijft de mate waarin de technische omgeving
waarop de huidige applicatie is gebouwd voldoet aan de toekomstige
vereisten. Dit werd – nog eens – beoordeeld vanuit het standpunt
van de eindgebruiker en moet dus ook voldoende worden
gerelativeerd.

Global Technology Score

Ook hier zijn grote verschillen genoteerd afhankelijk van het type
van applicatie:
•

Core Processing: amper 4%

•

Workmanagement : slechts 18 % (hoog)

•

Risk & Knowledge Management: 24 % (hoog)

Het betreft een “eindgebruikers”-perceptie waarbij onvoldoende
rekening gehouden werd met de specifieke architectuurtechnische
vereisten zoals het gebruik van toekomstgerichte standaarden,
interoperabiliteit tussen de huidige platformen, de aanwezigheid van
een Relationeel Database Management Systeem, etc.

8%

27%

Deze grafiek geeft aan dat de technologische omgeving van de
processen die momenteel ondersteund worden door een ICT
systeem, vanuit het standpunt van de eindgebruiker in slechts 8 %
van de gevallen als “hoog” ervaren wordt.

65%

High

Medium

Low

Figuur 124: Scoring van de Technologie
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5. Appendix
5.1. Appendix A – Lopende projecten
5.1.1. Inleiding
In deze bijlage wordt gedetailleerder ingegaan op de verschillende
projecten die beschouwd zijn in het kader van de ICT-fundamenten.
Ter herinnering:
•

•

Externe lopende projecten: hierin worden de externe
projecten buiten de FOD Financiën opgenomen (FEDICT,
overige FOD’s, Europese Initiatieven) die specifieke
verplichtingen genereren die geïntegreerd moeten worden in
de ICT-oplossing of die een gedeeltelijke oplossing aanreiken
voor een specifieke behoefte die elders geïntegreerd moet
worden in de oplossing
Interne lopende projecten: hierin worden de interne
projecten van de FOD Financiën opgenomen, en voornamelijk
die van het vijfjarenplan dat een gedeeltelijke oplossing
aanreikt voor een specifieke behoefte die elders geïntegreerd
moet worden in de oplossing

5.1.2. Externe projecten
De beschrijvingen van de hierna opgenomen projecten zijn
hoofdzakelijk gebaseerd op de informatie die verstrekt werd door
FEDICT.

gegarandeerd door FedMAN (Federal Metropolitan Area Network).
Naast het hogere prestatievermogen zal dit netwerk tegen eind 2002
extra diensten bieden: firewall, bescherming tegen virussen,
intrusiedetectie, diensten voor toegang op afstand en consolidatie
van de toegang tot het Internet…
Er zal bij de uitwerking van de toekomstige architectuur van
uitgegaan
worden
dat
het
Federal
Metropolitan
Network
geïmplementeerd en operationeel is.
Er zal bovendien van uitgegaan worden dat FedMAN in staat is om
het prestatieniveau en het dienstbeschikbaarheidsniveau te
garanderen dat vereist is voor de processen die gebruikmaken van
het netwerk.
Unified messaging engine (UME v2)
Een van de diensten die geïmplementeerd zal worden op FedMAN is
een systeem voor de rechtstreekse uitwisseling van gestructureerde
elektronische berichten tussen de informaticaapplicaties van de
verschillende openbare diensten, de UME (Unified Messaging Engine).
Een eerste versie van de messaging engine is geïmplementeerd.
Deze initiële versie zal vervangen worden door versie 2 die de
mogelijkheid biedt voor informatie-uitwisselingen tussen applicaties
die onderling kunnen communiceren in interactieve, synchrone of
asynchrone werkstand, of in de batchwerkstand.
De gebruikte standaarden zullen voornamelijk TCP/IP en XML zijn.
Er zal bij de uitwerking van de toekomstige architectuur van
uitgegaan worden dat UME v2 beschikbaar en operationeel is.

Het Metropolitan federaal netwerk (FedMAN)

Het federaal portaal

De onderlinge verbinding van de federale infrastructuren werd initieel
gegarandeerd door Fedenet. Sinds 1 juli 2000 wordt deze verbinding

Er zal een omgeving uitgewerkt worden voor de ontwikkeling en het
beheer van portaalsites die een geïntegreerde elektronische relatie
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moeten ondersteunen tussen de burger en het bedrijf enerzijds en de
federale diensten anderzijds. Deze omgeving zal in de eerste plaats
bestaan uit een krachtige en betrouwbare hardware- en
softwareomgeving en zal gebruikt worden voor de hosting en het
beheer van portaalsites, evenals voor de integratie van de
informatiesystemen en de downstream workflow van de verschillende
federale openbare diensten. Deze omgeving omvat bovendien de
tools die deze verschillende openbare diensten de mogelijkheid
bieden om de inhoud van hun portaalsite op een dynamische en
krachtige manier te beheren.
De sites van de meeste federale openbare diensten stellen
momenteel enkel informatie voor. Parallel met de ontwikkeling van
het portaal zullen een reeks transacties uitgewerkt worden waarnaar
het portaal zal kunnen verwijzen. Deze transacties zullen
mogelijkheden bieden voor een rechtstreekse interactie met de
informatiesystemen van de betrokken federale openbare dienst.
De implementatie van het federaal portaal zal gerealiseerd worden in
twee fasen: een statische versie die beschikbaar zal zijn tegen
midden september 2002 en een dynamische en interactieve versie
die beschikbaar zal zijn tegen mei 2003.
De FOD Financiën zal beschikken over een Content Management tool
om het portaal van de FOD Financiën te beheren dat gehost zal
worden op de infrastructuur van het federaal portaal.
De interfacing van het portaal met de informatiesystemen van de
FOD Financiën zal verlopen via FedMAN en de UME.
Er zal bij de uitwerking van de toekomstige architectuur van
uitgegaan worden dat het federaal portaal beschikbaar is en dat zijn
architectuur in staat is om het prestatieniveau en de

dienstbeschikbaarheid te garanderen
processen die er gebruik van maken.

die

vereist

zijn

voor

de

Het federaal PKI-systeem en de elektronische identiteitskaart
Een PKI-systeem (Public Key Infrastructure) is de basis voor de
bescherming
van
de
elektronische
gegevensuitwisseling
(authentificatie, codering en elektronische handtekening). Meer
concreet biedt dit systeem de mogelijkheid om paren van
asymmetrische sleutels en bijbehorende certificaten te creëren, om
die te beheren en te valideren voor componenten van
informatiesystemen
of
voor
gebruikers
van
elektronische
communicatiediensten.
De PKI-omgeving is een belangrijke tool voor de ontwikkeling van
het E-government. Deze omgeving zal in een eerste fase de
mogelijkheid bieden om de elektronische gegevensuitwisseling
tussen de federale openbare diensten en tussen de federale
openbare diensten enerzijds en de burgers en de bedrijven
anderzijds goed te beschermen. Het betreft in onderhavig geval niet
alleen rechtstreekse uitwisselingen tussen informatiesystemen, maar
ook gegevensuitwisselingen tussen personen (bijvoorbeeld via email) evenals de toegang van de personen tot de portalen en de
informatiesystemen van de federale openbare diensten. Bovendien
zal de PKI-omgeving ook de mogelijkheid bieden om de interne en
externe gebruikers van de elektronische openbare diensten te
authentificeren. Kortom, dit systeem zal de mogelijkheid bieden om
de gebruikers eenduidig te herkennen. Tot slot zullen aan de federale
ambtenaren dankzij dit systeem ook elektronische identiteiten en
handtekeningen toegewezen kunnen worden en zal de geldigheid van
de elektronische handtekeningen van burgers, bedrijven en
ambtenaren gelegaliseerd zijn.
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Op deze manier is de federale PKI-omgeving een belangrijke pijler
voor:
•

De elektronische uitwisselingen van beveiligde gegevens
tussen de openbare diensten

•

De elektronische uitwisselingen van beveiligde gegevens met
de burgers en de bedrijven

•

De beveiligde uitwisseling via e-mail

De toekomstige elektronische identiteitskaart zal meer bepaald de
nuttige elektronische sleutels bevatten die de burger de mogelijkheid
bieden om zich elektronisch te authentificeren op afstand en een
geldige elektronische handtekening te genereren.
De architectuur zal de capaciteit integreren om een interface tot
stand te brengen met en/of gebruik te maken van deze
functionaliteiten.
De functionaliteiten die ons hier interesseren zijn:
•

de sterke authentificatie van een werknemer, een
belastingplichtige of een bedrijf (gebaseerd op de eigendom
van een authentificatie-element en de kennis van een
ander)

•

de authentificatie van een systeem, van een dienst

•

de eenduidige authentificatie van de uitgever van een
document

•

de capaciteit om de integriteit van een document te
controleren na ontvangst.

•

De bescherming van de vertrouwelijkheid door de codering
van een informatie-element tijdens de transmissie of tijdens
de opslag

•

De capaciteit om de geldigheid van een digitaal certificaat en
van het bijbehorend sleutelpaar te controleren.

Er zal bij de uitwerking van de toekomstige architectuur van
uitgegaan worden dat de functionaliteiten die aangeboden worden
door het PKI-systeem en de elektronische identiteitskaart
beschikbaar zijn. Er zal ook van uitgegaan worden dat deze diensten
geïmplementeerd zijn met beschikbaarheidsgaranties die compatibel
zijn met de processen waarin ze ingeroepen zullen worden.
Kruispuntbank Ondernemingen
Het unieke identificatienummer van de bedrijven en organisaties zal
toegekend
en
beheerd
worden
door
de
Kruispuntbank
Ondernemingen die elementaire identificaties van alle bedrijven en
eventuele veranderingen up-to-date zal houden; deze Kruispuntbank
Ondernemingen zal ook verwijzingen up-to-date houden naar de
informatiesystemen van de openbare diensten waar andere gegevens
met betrekking tot de bedrijven bewaard worden en zal de taak
overnemen van het centraal handelsregister. Bij hun oprichting of bij
de wijziging van hun elementaire basisgegevens zullen de bedrijven
in de toekomst slechts één keer de voormelde gegevens moeten
meedelen; deze informatie zal vervolgens automatisch meegedeeld
worden aan alle openbare diensten die deze gegevens nodig hebben.
Bovendien zal aan alle openbare diensten door de Kruispuntbank
Ondernemingen gecontroleerde toegang worden verleend tot andere
gegevens met betrekking tot de bedrijven waarover andere openbare
diensten al beschikken.
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Bij de uitwerking van de toekomstige architectuur zal ervan
uitgegaan worden dat de Kruispuntbank Ondernemingen toegankelijk
is volgens dezelfde modaliteiten als de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, met name via de UME.
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is een belangrijke
informatiebron voor de FOD Financiën. Er zal bij de uitwerking van de
toekomstige architectuur van uitgegaan worden dat het mogelijk zal
zijn om een interface tot stand te brengen met de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid via FedMAN en de UME.
De informatie die jaarlijks verstuurd worden naar de FOD Financiën
bestaat uit:
•

De remgelden voor de berekening van de personenbelasting

•

Opgave van de bijzondere bijdragen sociale zekerheid voor
de berekening van de personenbelasting

•

In te dienen loonfiches 281.xx en samenvattende opgaven
325.xx

Rijksregister
Het Rijksregister is een belangrijke informatiebron voor de FOD
Financiën die de mogelijkheid biedt om natuurlijke personen te
identificeren. De verbinding met het rijksregister bestaat nu al en er
zal bij de uitwerking van de toekomstige architectuur van uitgegaan
worden dat het mogelijk zal zijn om een interface tot stand te
brengen met het Rijksregister via FedMAN en de UME.
Astrid
Het Astrid-netwerk is een radiocommunicatienetwerk waarop een
bepaald aantal toepassingsdiensten beschikbaar zijn.
Er zal bij de uitwerking van de toekomstige architectuur van
uitgegaan worden dat het mogelijk zal zijn om deze diensten te
integreren in de informatiesystemen van de FOD Financiën.
De onderstaande informatie is gebaseerd op het beslissingsvoorstel
van het Europees Parlement en van de Raad met betrekking tot de
informatisering van de bewegingen en de controles van de
accijnsproducten.
(http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/proposals/taxation/co
m2001466/com2001466_fr.pdf).
NCTS/NSTI New Common Transit System
Het informatiseringsysteem heeft het volgende tot doel:
•

De elektronische transmissie toelaten van het administratieve
geleidedocument voorzien in Verordening (EEG) nr. 2719/92
en de verbetering van de controles;
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•

•

De strijd aanbinden tegen de fraude, door de Lidstaten de
mogelijkheid te bieden om in real-time de stroom van
accijnsproducten op te volgen en in voorkomend geval over
te gaan tot de vereiste controles;
Het intracommunautair verkeer van producten met
opschorting van accijnsrechten vereenvoudigen, meer
bepaald door het verloop van de bewegingen te bevorderen
en te versnellen.

Het informatiseringsysteem
communautaire elementen.

bevat

communautaire

en

niet-

De communautaire elementen zijn de gemeenschappelijke
specificaties, de technische producten, de CCN/CSI-netwerkdiensten
en de coördinatiediensten die gemeenschappelijk zijn voor alle
Lidstaten, met uitzondering van elke variant of verbijzondering
ervan om tegemoet te komen aan nationale behoeften.
De niet-communautaire elementen zijn de nationale specificaties, de
nationale databases die deel uitmaken van dit systeem, de
netwerkverbindingen
tussen
de
communautaire
en
nietcommunautaire netwerken, evenals de software en de hardware die
elke Lidstaat nuttig acht voor de benutting van dit systeem in zijn
volledige administratie.

5.1.3. Interne projecten
De onderstaande informatie is hoofdzakelijke gebaseerd op het
vijfjarenplan en de follow-upfiches van de projecten van de FOD
Financiën. De initiële of courante reikwijdte van deze projecten zal
opnieuw bestudeerd moeten worden in functie van de specifieke
behoeften van de verschillende CoperFin-initiatieven.
Departementale firewall
Het project voor de implementatie van departementale firewalls heeft
tot doel de interface te beveiligen van het netwerk van de FOD
Financiën met de verschillende netwerken waarmee dit verbonden is.
Het betreft meer bepaald:
•

FedMAN, het metropolitan federal network, en onrechtstreeks
het Internet

•

FexNet, dat de verbindingen met de netwerken van derden
groepeert

•

De geschakelde, analoge en digitale openbare netwerken
(PSTN, ISDN, DSL)

De firewalls zullen op redundante wijze en op twee lijnen
geïmplementeerd worden. Gespecialiseerde apparatuur (load
balancers) zal instaan voor de verdeling van het verkeer. De zone
tussen de twee firewall-lijnen, de gedemilitariseerde zone of DMZ
(Demilitarized Zone), zal het volgende bevatten:
•

De publieke toegangsservers

•

Bepaalde nabijheidsservers

Evenals bepaalde veiligheidsdiensten zoals:
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•

Authentificatie, autorisatie en boekhouding
Authentication, Authorization & Accounting)

(AAA

–

•

Inventaris van de gebruikers en de resources (directory
services) en

•

Intrusiedetectie.

Er zal bij de uitwerking van de toekomstige architectuur van
uitgegaan worden dat het project van de departementale firewalls
geïmplementeerd en operationeel is en zo het volgende garandeert:
•

De segregatie van de netwerken (eigen
gedemilitariseerde zone en derde netwerken)

netwerken,

•

De beveiliging van de interfaces met de gedemilitariseerde
zone en de derde netwerken

•

De intrusiedetectie

Er zal van uitgegaan worden dat de oplossing van de departementale
firewall het prestatieniveau en de dienstbeschikbaarheid kan
ondersteunen die vereist zijn door de processen die hier gebruik van
maken; dit wordt gegarandeerd door een redundante implementatie
en een beheer van de werkbelastingverdeling.
EAI-initiatief
Dit zal mogelijkheden bieden voor een vlotte informatie-uitwisseling
tussen de interne en externe gebruikers enerzijds en de bestaande
gegevensservers anderzijds.
De interne gebruikers waarvan sprake zijn de werknemers van de
FOD Financiën of van andere federale departementen die toegang
hebben tot de systemen via de UME.

De externe gebruikers
personen of bedrijven.

zijn

de

belastingplichtigen,

natuurlijke

De EAI-component (Enterprise Application Integration) van het
platform reikt een uniforme en gestandaardiseerde interfase aan
naar de verschillende applicaties die geïmplementeerd worden in de
mainframeomgeving en op de gegevensservers.
De gebruikers zullen toegang hebben tot de applicaties en de
gegevens via een Internetbrowser vanaf het Internet of hun intranet.
De PKI-diensten zullen gebruikt worden om de gegevensuitwisseling
te beveiligen: authentificatie, vertrouwelijkheid, integriteitscontrole
en niet-repudiatie.
Aangezien de reikwijdte van dit project nog niet in detail
gepreciseerd is, beperken we ons tot het uitgangspunt dat er voor de
verschillende mainframes aansluitingen beschikbaar zijn die ons de
mogelijkheid bieden om te communiceren met de mainframes door
hoofdzakelijk gebruik te maken van het TCP/IP- en XML-protocol. Het
project zal ook mogelijkheden bieden voor communicatie in
synchrone, asynchrone en batchwerkstand.
De andere modules die eventueel deel zullen uitmaken van het
project zullen expliciet opgenomen worden in de toekomstige
architectuur. Het betreft meer bepaald de veiligheidsmodule, de
module voor de interfacing naar de UME en het Web.
Upgrade van FinNet
Er zal bij de uitwerking van de toekomstige architectuur van
uitgegaan worden dat de upgrade van het uitgebreide netwerk van
de FOD Financiën (WAN – FinNet) voltooid is.
Er zal dan ook van uitgegaan worden dat het uitgebreide netwerk:
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•

In
staat
is
om
het
prestatieniveau
en
de
dienstbeschikbaarheid te ondersteunen die vereist zijn door
de processen die er gebruik van maken

•

Ondersteuning biedt voor de servicekwaliteit (QoS)

•

Klaar is voor de transmissie van Voice-over-IP (VoIP Ready)

Upgrade van de lokale netwerken
Er zal bij de uitwerking van de toekomstige architectuur van
uitgegaan worden dat de verschillende lokale netwerken van het
Ministerie geüpgraded zijn om het volgende te garanderen:
•

Het prestatieniveau en de dienstbeschikbaarheid die vereist
zijn door de processen die er gebruik van maken

•

Voor de netwerken en/of segmenten die betrokken zijn bij de
implementatie van een VoIP-oplossing, de capaciteit om de
servicekwaliteit te beheren (QoS enabled) en het transport
van de Voice-over-IP (VoIP ready)

Back-upcentrum
De systemen die vereist zijn voor de continuïteitsoplossing die
aanvaard is door de FOD Financiën zullen geïmplementeerd worden
op een contingency site. De contingency-oplossing zal fysiek
geïmplementeerd worden op een aparte site.
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5.2. Appendix B – Mogelijke uitwerking van de
Delivery Vehicle Architectuur
In deze Appendix wordt een mogelijk oplossing voorgesteld voor de
DVA.

5.2.1. De MTA-laag & het Front-Office
De figuur (Figuur 125: De MTA-laag & het Front Office) stelt de
indeling en de interacties van de verschillende elementen van de
MTA-laag voor wat het front office betreft.
Voor de uitwerking van de verschillende componenten in de MTA
wordt verwezen naar 5.2.3 Belangrijkste elementen van de MTA
De verschillende gebruikersklassen zijn vertegenwoordigd links van
de figuur. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
•

De werknemers van de FOD Financiën die lokaal of op
afstand werken

•

De burgers en de bedrijven

•

De derde partijen van wie het netwerk verbonden is met dat
van de FOD Financiën

•

De andere federale entiteiten, de kruispuntbanken, de
communautaire, gewestelijke en gemeentelijke instanties

Voordat men de informaticaresources van de FOD Financiën kan
raadplegen, moeten de gebruikers geauthentificeerd worden. De
authentificatie kan eenvoudig of sterk zijn. Als ze eenvoudig is, is ze

gebaseerd op slechts één authentificatiefactor. Over het algemeen is
dat iets dat de gebruiker weet, zoals een wachtwoord. Als de
beveiliging dit vereist, kan deze authentificatie sterk zijn en
gebaseerd zijn op twee factoren: over het algemeen iets dat de
gebruiker bezit en iets dat de gebruiker weet (voorbeeld: een
chipkaart en een PIN-code). De biometrie biedt ook mogelijkheden
voor een sterke authentificatie op basis van een biologisch kenmerk
van de gebruiker. Deze technologie wordt steeds betrouwbaarder en
betaalbaarder.
De werknemers van de FOD Financiën hebben toegang tot de
verschillende applicaties via hun Internetbrowser. De informatie
wordt dan voorgesteld door de Webservers, die rechtstreeks
toegankelijk zijn via het netwerk van de FOD Financiën of via
diensten voor toegang op afstand en het openbaar telefoonnetwerk.
De informatie wordt verstrekt aan de content management functie
door de verschillende toepassingsplatformen via de messaging
middleware. De content management functie “voedt” vervolgens de
Webserver. De applicaties kunnen ook rechtstreeks interageren met
de Webservers via uitbreidingen en filters van de servers.
De manier waarop de informatie voorgesteld wordt aan de
werknemer wordt gemoduleerd door de personaliseringsdiensten.
De cachefunctie biedt de mogelijkheid om het prestatievermogen van
het geheel te optimaliseren wat de voorstelling van statische
gegevens betreft.
De functie voor de verdeling van de werkbelasting biedt de
mogelijkheid om de responstijd en het gebruik van de beschikbare
resources te optimaliseren. Deze functie neemt ook deel aan de
uitwerking van de oplossing voor een hoge beschikbaarheid.
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Eens de gebruiker geauthentificeerd is, bieden de veiligheidsdiensten
de mogelijkheid om:
•

Te garanderen dat de vertrouwelijkheid van de informatie
beschermd wordt tijdens de transmissie (coderingsdienst)

•

Te garanderen dat de gebruiker enkel toegang heeft tot de
toegestane applicaties en gegevens (autorisatiediensten)

•

Te voorkomen dat de gebruiker zich moet authentificeren
telkens als hij verandert van toepassingsplatform (Single
Sign On – SSO)

•

De integriteit van een aangeboden document te controleren
(integriteitscontrole)

•

De identiteit te controleren van de afzender van een
document dat aangeboden wordt

•

Te voorkomen dat een voorgelegd document betwist wordt
(niet-repudiatie)

•

Te garanderen dat enkel de vereiste connectiviteit tussen de
verschillende partijen van het netwerk toegestaan is
(netwerksegregatie)

Als de werknemers van de FOD Financiën gebruikmaken van
specifieke randapparatuur om toegang te hebben tot deze diensten,
zal de inhoudsconversiefunctie de informatie aanpassen aan de
capaciteit van deze randapparatuur (voorbeeld: GPRS, PDA).
Als de werknemers van de FOD Financiën zich aansluiten via het
Internet, raadplegen ze de resources via het federaal portaal. De
informatie wordt altijd verstrekt via de content management functie,
maar deze functie levert de informatie af via de UME-controller
(Unified Messaging Engine) en de UME-aansluiting met het federaal

portaal. Het protocol voor de informatie-uitwisseling met het federaal
portaal zal de mogelijkheid moeten bieden om alle toepasbare
veiligheidsmaatregelen na te leven.
De Internetgestuurde toegang tot de geautoriseerde resources van
de FOD Financiën door de burgers en de bedrijven zullen dezelfde
weg afleggen.
De ondervragingen van de andere federale entiteiten, de
kruispuntbanken, de communautaire, gewestelijke en gemeentelijke
autoriteiten zullen behandeld worden via de UME en de UMEaansluiting. Deze ondervragingen worden beheerd door de UMEcontroller.
De aansluiting en de Astrid-controller zullen de mogelijkheid bieden
om
een
interface
tot
stand
te
brengen
met
het
radiocommunicatienetwerk
en
om
de
applicaties
die
geïmplementeerd zijn en/of zullen worden erin te integreren.
De telefonische oproepen voor de call centers zullen doorgeschakeld
worden via PABX naar het
IVR-systeem (Interactive Voice
Response). Aan deze oproepen zal eerst een prioriteitniveau
toegewezen worden en daarna zullen de oproepen doorgeschakeld
worden naar de gepaste operator. Er zijn ook andere
communicatiemiddelen mogelijk, zoals fax, e-mail en chat. Deze
communicatie zal onderworpen zijn aan dezelfde verwerkingslogica.
Deze communicatie kan ondersteund worden door collaboratieve
diensten. Zo kan de operator van het call center hetzelfde zicht
hebben op de website als de gebruiker die hem opbelt of kan hij deze
laatste helpen tijdens een chatsessie.
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Figuur 125: De MTA-laag & het Front Office
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5.2.2. De MTA-laag & het Back-Office
De figuur (Figuur 126: De MTA-laag & het Back-Office) stelt de
indeling en de interacties voor van de verschillende elementen van
de MTA-laag wat de back-office betreft.
Voor de uitwerking van de verschillende componenten in de MTA
wordt verwezen naar 5.2.3 Belangrijkste elementen van de MTA.
De
interoperabiliteit
en
de
informatie-uitwisseling
tussen
toepassingsplatformen worden gegarandeerd door de messaging
middleware. De scheduler biedt de mogelijkheid om de logische
volgorde van de verschillende taken te coördineren en de
verschillende taken en de batch processing te plannen.

De ETL-tools populeren het data warehouse op basis van de
operationele databases. Wat de interfacing met de oude systemen
betreft, biedt de « legacy connector » de mogelijkheid om deze
systemen te gebruiken aan de hand van ingevoerde standaarden,
voornamelijk TCP/IP en XML. De database middleware zal de
problemen oplossen die verband houden met de niet-integratie van
deze omgeving (verschillende databases, verschillende technologieën
en verschillende exemplaren van eenzelfde informatie-element).
Tijdens de overgangsfase zal de ODS (Operational Data Store)
dezelfde problemen oplossen in het kader van de ondersteuning voor
de operationele besluitvorming. Tijdens deze fase zal de ODS ook het
data warehouse populeren. In de toekomstige omgeving kan deze
ondersteuning rechtstreeks verleend worden vanaf de operationele
systemen.

De ondervragingen van de databases worden verstuurd naar de
transactiemonitor die de interacties met de databases zal beheren en
optimaliseren.
De inkomende of uitgaande UME-ondervragingen worden beheerd
door de UME-controller die een interface heeft met de
toepassingsplatformen en/of de databases via de messaging
middleware.
De interfaces met de applicaties die geïmplementeerd zijn op het
Astrid-radiocommunicatienetwerk worden beheerd door de Astridcontroller en zijn geïntegreerd in de applicaties van de FOD Financiën
via de messaging middleware.
De gemeenschappelijke interface biedt de mogelijkheid om de
informatie lokaal te downloaden op de mobiele werkstations om
mobiel offline te werken. De interface biedt ook mogelijkheden voor
de synchronisatie met de databases die uitgevoerd wordt zodra deze
werkstations opnieuw on-line zijn.
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Figuur 126: De MTA-laag & het Back-Office
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•

De businesslogica
De DVA omvat een hostingplatform voor de verschillende
businessapplicaties.

5.2.3.1. Inleiding

•

De meeste diensten die geïmplementeerd zijn in het kader van de DVA
zijn generisch en kunnen, behoudens enkele zeldzame uitzonderingen,
niet eenduidig gekoppeld worden aan een specifiek proces. Bovendien
wordt een aanzienlijk aantal van deze diensten afgeleverd aan de
toepassingslaag, terwijl ze transparant blijven voor de eindgebruiker.

De integratie van de bedrijfsapplicaties (EAI)
De EAI-diensten hebben tot doel de interoperabiliteit van de
verschillende aanwezige omgevingen mogelijk te maken.

•

De gegevenstoegang.
De verschillende databases verstrekken en bewaren de
informatie die vereist is voor de businessprocessen.

•

De security services
De security services hebben tot hoofddoel de vertrouwelijkheid,
de integratie en de beschikbaarheid van de informatie, de
diensten en de systemen te beschermen.

•

De gemeenschappelijke diensten

5.2.3. Belangrijkste elementen van de MTA-laag

De algemene aspecten van de DVA zullen voorgesteld worden in de
paragraaf « Generische omgeving », de meer specifieke aspecten in de
paragraaf die overeenstemt met het proces ad hoc.
De DVA is gebaseerd op een architectuur met meerdere lagen:
•

•

•

De gebruikersinterface
Het gebruik van de thin client is veralgemeend. Het kan gaan
om een klassieke Internetbrowser of een browser die aangepast
is aan een specifiek platform (PDA, GSM of GPRS).

De voordelen van dit type van architectuur zijn:
•

Integratie

De toegangskanalen
Er kunnen verschillende toegangskanalen gebruikt worden om
toegang te krijgen tot de verschillende resources: het lokaal
netwerk (LAN), het uitgebreid netwerk (WAN), de analoge of
digitale telefoonnetwerken (PSTN, ISDN, DSL), de netwerken
van derden, het Internet.

•

Modulariteit

•

Flexibiliteit

•

Evolutiviteit

•

Hergebruik

De presentatie
De presentatieslaag staat hoofdzakelijk in voor de
samenvoeging en de aanpassing van de inhoud en voor de
individualisering van de interface.

•

Gemakkelijk beheer

De DVA bestaat uit twee afzonderlijke lagen: de technische laag met
meerdere lagen (Multi-tier technical architecture - MTA) en de
infrastructuur.
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5.2.3.2. Toegangskanalen
De MTA-laag zal in staat moeten
toegangskanalen mogelijk te maken:

zijn

om

de

volgende

stellen om een interface tot stand te brengen met applicaties via de
programmeerinterface (API).
5.2.3.3.3. De filters van de Webserver

•

Internetbrowser

•

E-mail

•

Telefoon

•

Gsm in datawerkstand

•

Fax

•

PDA (Personal Digital Assistant)

•

Schema van specifieke authentificatie

•

UME

•

Compressie

•

De terminaldiensten

•

Codering

•

Logging

•

Analyse van het
ondervragingen

•

Analyse en wijziging van de ondervragingen

•

Analyse en wijziging van de antwoorden

5.2.3.3. Voorstellingsdiensten
5.2.3.3.1. De Webserver
De Webserver stelt de html-pagina’s voor aan de toegangskanalen
die deze standaard gebruiken. De Webserver is in staat om de
statische en/of dynamische inhoud af te leveren en beschikt over zijn
eigen verwerkingscapaciteit.
5.2.3.3.2. De uitbreidingen van de Webserver
De uitbreidingen van de webserver bieden de mogelijkheid om de
functies van de webserver uit te breiden en de webserver in staat te

De filters van de Webserver bieden de mogelijkheid om httpevenementen op te sporen en erop te reageren; daarbij is het
mogelijk de stroom van de ondervragingen en antwoorden te
wijzigen.
Dankzij deze mogelijkheid kunnen er gemakkelijk applicaties
ontwikkeld worden die verschillende taken moeten uitvoeren, zoals:

verkeer

en

andere

analyses

van

De capaciteit om de inkomende en uitgaande gegevensstroom te
onderzoeken en indien nodig te wijzigen, maakt van deze filters een
krachtige en flexibele tool.
5.2.3.3.4. Inhoudsconversie
De inhoudsconversie biedt de mogelijkheid om de voorstelling van de
informatie aan te passen aan het toegangskanaal. Het kan
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bijvoorbeeld gaan om de conversie van html-pagina’s, aangepast aan
een Internetbrowser, of om een conversie in wml-formaat, aangepast
aan een GSM.
5.2.3.3.5. Het content managemet
De informatie die op een consequente manier moet worden
voorgesteld aan de gebruiker kan verstrekt worden door
verschillende bronnen. Deze verschillende informatie-elementen
moeten
geconsolideerd
worden
voordat
ze
naar
de
voorstellingsdiensten worden doorgestuurd.
5.2.3.3.6. Personalisering
De manier waarop de informatie voorgesteld wordt aan de gebruiker
kan afhankelijk zijn van:
•

Het profiel van de gebruiker: intern, extern

•

De keuze die voorafgaandelijk werd gemaakt door de
gebruiker: organisatie van de inhoud, keuze van de taal,
kleur

•

Accrediteringen van de gebruiker

5.2.3.3.7. Interactive Voice Response
In de context van een call center beantwoordt het Interactive Voice
Response een oproep van een klant door gebruik te maken van een
combinatie van vaste vocale menu’s en informatie in real-time die
verstrekt wordt door een database. De beller bladert door de menu’s
en kiest de opties met behulp van de toetsen van zijn telefoon of
door sleutelwoorden of korte zinnen uit te spreken.

De IVR-systemen bieden de beller de mogelijkheid om de vereiste
informatie 24/24 te raadplegen.
Als dergelijke systemen geïmplementeerd worden, kunnen ze de
operators van een call center gedeeltelijk door te voorkomen dat ze
antwoorden moeten geven op eenvoudige en repetitieve vragen.
5.2.3.3.8. UME-aansluiting
De DVA zal een UME-aansluiting bevatten die tot doel zal hebben een
interface tot stand te brengen met de UME voor de routering van de
ondervragingen die ontvangen zijn of geïnitieerd zijn door de FOD
Financiën.
5.2.3.3.9. De prioritisering van de kanalen
Als meerdere toegangskanalen beschikbaar zijn, moet het mogelijk
zijn aan de kanalen de prioriteit toe te kennen die vereist is gezien
hun intrinsieke hoedanigheid, communicatie in real-time of in relais,
gezien de hoedanigheid van de beller of gezien de businesslogica.
5.2.3.3.10.

De routering van de kanalen

De inkomende gesprekken moeten correct doorgeschakeld kunnen
worden naargelang van de competenties van de vereiste
bestemmeling (taal, knowhowdomein) en van de werkbelasting op
dat ogenblik.

5.2.3.4. Gemeenschappelijke diensten
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Zoals de naam aangeeft, betreft dit generische diensten die de
volledige ICT-oplossing ondersteunen.
Enkele van deze diensten:
•

De Directory services

•

De on-line help

•

De zoekmotor

•

De cache services

•

Het beheer van de toestanden en de sessies

•

Het beheer van de fouten

•

De rapportering

•

De logging

•

De diensten voor heropstaring en herstelling

De samenwerkingsdiensten zijn de enige die meer bepaald gekoppeld
kunnen zijn aan een specifiek domein. Dit domein is dat van het
beheer van de relatie met de burger via het call center. Deze
diensten kunnen ook ter beschikking worden gesteld van de interne
gebruikers, en dit via de helpdesk.

5.2.3.5. Application Services
De Application Services ondersteunen rechtstreeks de verschillende
businessapplicaties. Deze diensten omvatten meer bepaald: de
verdeling van de werkbelasting en het beheer van de « threads ».

De verdeling van de werkbelasting maakt deel uit van de oplossing
voor een hoge beschikbaarheid door de werkbelasting te verdelen
over de verschillende functioneel equivalente platformen (functionele
redundantie).
Het beheer van de « threads » biedt de mogelijkheid om te
voorkomen dat bij elke ondervraging een nieuwe instantie van een
applicatie uitgevoerd wordt en biedt de mogelijkheid om parallel
verschillende ondervragingen te verwerken binnen dezelfde
toepassing.

5.2.3.6. Toepassingsintegratiediensten (EAI)
5.2.3.6.1. Messaging Middleware
De messaging middleware biedt een gemeenschappelijke interface,
evenals transportdiensten voor de communicatie tussen de
applicaties.
Als de beoogde applicatie niet-beschikbaar of overbelast is, biedt de
messaging middleware de mogelijkheid om het bericht in de wachtrij
op te slaan totdat de applicatie beschikbaar is.
De middleware kan een businesslogica bevatten, waardoor de
berichten
doorgestuurd
kunnen
worden
naar
de
juiste
bestemmingen.
Indien nodig kan de middleware een bericht herformatteren of het
bericht zelfs omzetten van de ene standaard in de andere.
5.2.3.6.2. Application Integration
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De problemen op het vlak van de application integration zouden
opgelost moeten zijn met behulp van de messaging middleware. De
application integration oplossing zou pas weerhouden mogen worden
als dit niet mogelijk is.
De application integration bestaat uit de continue omzetting van de
instructies en gegevens tussen twee niet-compatibele systemen of
applicaties.
5.2.3.6.3. UME-controller
De DVA zal een UME-controller bevatten waarvan de functie er zal in
bestaan de ondervragingen te beheren die geïnitieerd en ontvangen
worden door de FOD Financiën.
5.2.3.6.4. TP Monitor
In een gedistribueerde omgeving:
•

Staat de « TP Monitor » in voor de integriteit van de
transacties

•

Biedt de « TP Monitor » de mogelijkheid om een groot aantal
klanten tot dienst te zijn door de transactieondervragingen
van de klanten om te zetten in een beperkt aantal
verwerkingsroutines die specifieke diensten oproepen

•

Biedt de « TP Monitor » de mogelijkheid om de verschillende
databases te updaten op basis van één enkele ondervraging

De « TP Monitor » kan geïmplementeerd worden op een toegewezen
systeem en gebruikt worden voor de verdeling van de werkbelasting
tussen de klanten, de verschillende toepassingsservers en de
gegevensservers.

De TP Monitor ondersteunt ook de oplossingen voor een hoge
beschikbaarheid door een mislukte transactie opnieuw aan te bieden
aan een verschillend systeem.
De oplossing van de « TP Monitor » biedt de mogelijkheid om e
evolutie van de vraag probleemloos te volgen door systemen toe te
voegen.
5.2.3.6.5. Database middleware
De database middleware reikt een gemeenschappelijke interface aan
tussen
een
unieke
logische
transactie
en
verschillende
ondervragingen naar verschillende databases. De applicatie ziet
slechts één transactie en de complexiteit van de upstream
gegevensstructuren wordt gemaskeerd.
De ondervragingen worden gericht aan de middleware die ze
doorstuurt naar de geschikte databases na een eventuele
herformattering of een eventuele conversie.
Er wordt op gewezen dat deze functionaliteit geïntegreerd kan
worden in de « TP Monitor ».
5.2.3.6.6. Gemeenschappelijke interface
Sommige gebruikers zullen in staat moeten zijn om op het terrein te
werken in niet-aangesloten werkstand. Ze zullen dus om hun
opdracht te vervullen lokaal over de vereiste informatie moeten
beschikken.
Een gemeenschappelijke interface moet hun dus de mogelijkheid
bieden om in één lokale database de informatie te bundelen die
beschikbaar is in een centrale database.
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Bij de heraansluiting op het netwerk van de FOD Financiën kan het
noodzakelijk zijn de databases te synchroniseren.
5.2.3.6.7. Data Warehouse tools
De Datawarehouse tools worden gebruikt om de gegevens op te
halen uit de productiedatabases en uit de interne en externe
informatiebases, om ze te converteren, om te zetten en tot slot op te
slaan in het datawarehouse.
5.2.3.6.8. Protocolconversie
Met de universalisering van TCP/IP zou dit type van integratiedienst
enkel vereist zijn voor oude systemen die een aansluiting vereisen
die de mogelijkheid biedt om zich te integreren in een netwerk dat
gebaseerd is op TCP/IP.
5.2.3.6.9. Randapparatuurinterface
Specifieke randapparatuur kan de implementatie van een specifieke
interface vereisen. Dit kan het geval zijn voor de integratie van
verschillende systemen die een Call Center oplossing vormen.

5.2.3.7. Gegevensdiensten
5.2.3.7.1. Toegang tot de gegevens
Deze dienst garandeert de transparantie van de toegang tot de
gegevens voor de toepassingslaag.

5.2.3.7.2. Integriteit van de gegevens
Indien nodig kan de integriteit van de gegevens gecontroleerd
worden op het moment van het schrijven eerder dan op het moment
van het lezen. Deze dienst biedt mogelijkheden voor een
gemakkelijkere eventuele correctie en voegt een veiligheidsniveau
toe met betrekking tot de integriteit van de transacties.
5.2.3.7.3. Coherentie van de gegevens
Als een geheel van databases coherent moet blijven in de tijd, moet
men de coherentie kunnen garanderen als een van de databases
tijdelijk buiten gebruik is. Het kan gaan om operationele databases of
om hun replica’s.
5.2.3.7.4. Replicatie van de gegevens
Om de operationele processen niet te beïnvloeden en de impact op
de operationaliteit van de databases te minimaliseren, kan het
noodzakelijk zijn lokale replica’s te instantiëren waarop de
opslagprocessen of de extractieprocessen van het data warehouse
kunnen werken.
Het replicatieproces kan ook gebruikt worden om informatie op te
halen uit de databases die vereist is voor een opdracht op het terrein
(niet-aangesloten mobiliteit).
5.2.3.7.5. Mirroring van de gegevens
De mirroring van de gegevens is een maatregel die tot doel heeft
tegemoet te komen aan de businessbehoeften in termen van
beschikbaarheid of een deel van de hersteloplossing na een ramp
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(Disaster
Recovery
Plan)
en/of
van
de
oplossing
businesscontinuïteit (Business Continuity Plan) te vormen.

voor

5.2.3.7.6. Synchronisatie van de gegevens
De synchronisatie van de gegevens biedt de mogelijkheid om de
verschillende replica’s van de databases te synchroniseren. In het
kader van de niet-aangesloten mobiliteit biedt dit de mogelijkheid om
de database te updaten op basis van de wijzigingen die de
geïntegreerde gegevens ondergaan hebben.
5.2.3.7.7. Opslag van de gegevens
Een gegevensopslag moet technisch realiseerbaar zijn met een
minieme impact op de operationaliteit van de databases.
Ingeval van een probleem is de gegevensopslag een maatregel die
tot doel heeft de impact op de dienstbeschikbaarheid te
minimaliseren en een deel te vormen van het Disaster Recovery Plan
en/of het Business Continuity Plan.

5.2.3.8. Beveiligingsdiensten
De beveiligingsdiensten worden
geïmplementeerd te zijn zodat
businessbehoeften
in
termen
prestatievermogen.

beschouwd beschikbaar
ze tegemoetkomen aan
van
beschikbaarheid

en
de
en

•

Beheer van de autorisaties

•

Toegangscontrole

•

Elektronische handtekening

•

Codering

•

Capaciteit om de gegevensintegriteit te controleren

•

Authentificatie van de afzender van een document

•

Niet-repudiatie

•

Time stamping

•

Bescherming tegen schadelijke code

•

Segregatie van de netwerken

•

Intrusiedetectie

•

Capaciteit om de integriteit van de systemen en de diensten
te controleren

•

Capaciteit om de conformiteit van de systemen en de
diensten te controleren

•

Accountability

•

Registratie

•

Analyses van de kwetsbaarheid

Deze diensten garanderen meer bepaald de volgende functies:
•

Eenvoudige of sterke authentificatie

•

Unieke identificatie
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•

Van de verschillende sites van de FOD Financiën (A, B , C…
N) naar de site Ops: de toegang van de interne gebruikers
tot
de
verschillende
applicaties,
voornamelijk
via
intranetservers

•

De
informatiestromen
van
de
zone
Ops
kunnen
doorgeschakeld worden naar de zone Ops’ ingeval van de
activering van de contingency oplossing. Hierna worden
achtereenvolgens de verschillende zones gedetailleerd.

5.2.4. Algemene organisatie van de infrastructuur
De figuur (Figuur 127: Voorstelling van de Infrastructuurlaag ) stelt
de indeling en de interacties van de verschillende elementen van de
infrastructuurlaag voor.
Links van deze figuur is de infrastructuur van de FOD Financiën
aangesloten op het Federal Metropolitan Network, FedMAN, via twee
redundante aansluitingen. Ze is er van afgeschermd door twee
firewall-lijnen, FW1 en FW2. Tussen deze twee lijnen bevinden zich
de gedemilitariseerde zones (DMZ en DMZ’). Achter de tweede
firewall-lijn bevindt zich het uitgebreide netwerk van de FOD
Financiën, FinNet, waarop de operationele site (Ops), de contingency
site (Ops’) en de verschillende sites van de FOD Financiën
aangesloten zijn.
De algemene organisatie van de netwerken biedt de mogelijkheid om
de informatiestromen samen te brengen en draagt zo bij aan een
doeltreffende implementatie van de maatregelen voor de integratie
van de netwerken.
De verschillende stromen die geïdentificeerd kunnen worden zijn de
volgende:
•

Van de zone DMZ naar de buitenwereld: informatie verstrekt
via de UME en het federaal portaal

•

Van de zone DMZ’ naar de zone DMZ: de toegang van de
interne gebruikers op afstand en van de netwerken van
derden naar de Webservers

•

Van de zone Ops naar de zone DMZ: informatie verstrekt
door de inhoudsservers aan de Webservers
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Figuur 127: Voorstelling van de Infrastructuurlaag
286

Appendix B – Mogelijke uitwerking van de Delivery Vehicle Architectuur

5.2.5. Details van de infrastructuur
Hieronder vindt u een meer gedetailleerde beschrijving van de
infrastructuur.

een negatieve invloed zou kunnen hebben op de prestatieniveau van
de Webservers.
De andere servers dragen hoofdzakelijk bij aan het beleid omtrent de
bescherming van de informatie.
•

Deze zones bestaan uit twee firewalls gecombineerd met load
balancers om een oplossing voor hoge beschikbaarheid te bieden die
een optimaal gebruik garandeert van de beschikbare resources.

De inhoudsinspectie controleert de schadelijkheid van de
uitgewisselde informatie door typisch de http-, ftp-, smtp- en
IRC-stromen te analyseren

•

De functie voor de load balancing is ook beschikbaar voor de
verschillende systemen van de zone DMZ die op redundante manier
geïmplementeerd zijn.

De intrusiedetectie heeft tot doel elke verdachte activiteit op
te sporen op het niveau van de servers en/of van het
netwerk

•

De authentificatieserver biedt de mogelijkheid om de
identiteit van de verschillende gebruikers te controleren, op
eenvoudige of op sterke wijze

•

De autorisatieserver verstrekt de kenmerken van
gebruikers die bepalend zijn voor hun rechten
machtigingen

•

De directory server bevat informatie met betrekking tot de
kenmerken van de externe gebruikers en van bepaalde
interne gebruikers (of een subgroep van hun kenmerken),
evenals de verschillende resources die toegankelijk zijn vanaf
de zone DMZ.

•

De Policy Server

5.2.5.1. FW1 en FW2

De essentiële rol van deze twee zones is het samenbrengen van de
netwerken, de beperking en de controle van de connectiviteit tussen
de verschillende zones. Ze moeten ook zoveel mogelijk de details
van de fysieke implementatie van de netwerken en de systemen van
de FOD Financiën maskeren.
5.2.5.2. DMZ
In de zone DMZ vindt men de servers voor publieke toegang zoals de
Webservers die bestemd zijn voor de remote access gebruikers en de
derde partijen, de FTP-server. Andere servers van dit type kunnen er
ook in geïmplementeerd worden naargelang van de behoeften van de
FOD Financiën (bijvoorbeeld een SMTP messaging server).
De cacheservers hebben tot doel de werkbelasting op de webservers
te verlichten en het prestatieniveau van het geheel te optimaliseren.
De cryptografische accelerators staan in voor de codering en de
ontcijfering van de gecodeerde informatie waarvan de verwerking

de
en

5.2.5.3. DMZ’
In de zone DMZ’ verleent de server voor toegang op afstand toegang
aan de interne gebruikers vanaf het ISDN- en/of PSTN-netwerk. De
identiteit van deze gebruikers zal gecontroleerd worden door de
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authentificatieserver en hun rechten en machtigingen zullen hun
toegekend worden door de autorisatieserver. Deze beide servers
bevinden zich in de zone DMZ. Deze gebruikers zullen toegang
hebben tot de resources waarvoor ze de nodige machtigingen
hebben. Dit gebeurt via de Webservers die zelf op een veilige manier
interfacen met de inhoudsserver die zich op de site Ops bevindt. De
modaliteiten voor de toegang tot de verschillende resources kunnen
verschillen naargelang van de gevoeligheid van de resources of van
de informatie waartoe ze toegang verlenen. Het kan bijvoorbeeld
noodzakelijk zijn om sommigen op sterke wijze te authentificeren en
anderen niet. Deze informatie bevindt zich op het niveau van de
directory server.
De interfaces met de netwerken van derden zijn samengevoegd in
het netwerk FexNet. Deze interfaces verlenen toegang tot een
bepaald aantal resources, en dit op een gelijkaardige wijze als
hetgeen gebeurt voor de gebruikers op afstand. Men zal moeten
onderzoeken of het noodzakelijk is deze verschillende netwerken aan
te sluiten op afzonderlijke interfaces van de firewall(s).
5.2.5.4. OUT
In de zone OUT bieden de filterdiensten de mogelijkheid om de
toegang te controleren tot ongepaste Internetsites, of de uitwisseling
van ongepaste of zelfs illegale gegevens. Deze functie moet
geïmplementeerd worden in volledige overeenstemming met de
wetten en bepalingen die tot doel hebben de persoonlijke levenssfeer
te beschermen.
De
cacheservers
bieden
de
mogelijkheid
om
identieke
ondervragingen te beantwoorden zonder ze telkens te moeten
doorsturen naar het Internet. Daardoor kunnen de responstijden

geoptimaliseerd
worden
en
kan
de
belasting
internetaansluiting in zekere mate beperkt worden.

van

de

Werkbelastingverdelers staan borg voor een optimaal gebruik van de
beschikbare resources op een bepaald moment.
5.2.5.5. Ops
Op de site Ops zijn er werkbelastingverdelers beschikbaar voor de
verschillende servers die op redundante wijze geïmplementeerd zijn,
zoals de intranetservers en de inhoudsservers. Een alternatief voor
de implementatie van de hoge beschikbaarheidgraad is de
implementatie in cluster, zoals voorzien voor de databaseservers.
Cryptografische accelerators staan in voor de codering en de
ontcijfering van de gecodeerde informatie waarvan de verwerking
een negatieve invloed zou kunnen hebben op de prestatieniveau van
de servers die betrokken zijn bij de verwerking van deze informatie.
De intranetservers bieden alle gebruikers de mogelijkheid om de
verschillende
beschikbare
resources
te
raadplegen.
De
inhoudsservers verstrekken informatie aan de intranetservers, de
Webservers en het federaal portaal via de UME.
De toepassingsservers hosten de verschillende businessapplicaties.
De functies van de messaging middleware en de database
middleware worden geïmplementeerd op de EAI-servers. De
transactiemonitorfunctie
wordt
geïmplementeerd
op
de
transactieservers. De operationele databases zijn geïnstalleerd op de
DBMS-servers.
Een SAN-oplossing (Storage Area Network) biedt de mogelijkheid om
de opslagruimte voor alle servers te consolideren, terwijl de
flexibiliteit van het beheer van deze servers verhoogd wordt.
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De ODS en het datawarehouse worden geïmplementeerd op
specifieke platformen. Deze platformen zijn een geschikte combinatie
van apparatuur, een operationeel systeem, een DBMS en in het geval
van een data warehouse een OLAP-motor (On Line Analytical
Processing).

De Contact Manager is de aanvoerder van de oplossing voor
het call center.
•

ACD-systeem (Automatic Call Distribution)
Dit systeem biedt de mogelijkheid om de oproep door te
schakelen naar de aanwezen operator in functie van zijn
talenkennis en zijn knowhowdomein.

•

IVR-systeem (Interactive Voice Response)
Dit systeem biedt de mogelijkheid om de beller te begroeten
en zijn profiel en zijn behoeften te bepalen in functie van de
keuzes die hij gemaakt heeft.

•

E-mail manager
De e-mail manager biedt de mogelijkheid om de e-mail te
integreren in de context van het call center.

•

Collaboration server

Er zijn een aantal algemene diensten vertegenwoordigd:
•

De elektronische bestandsoverdracht (FTP-server)

•

Mail server

•

De bestandsservers
Storage)

•

De Faxserver

(NAS-oplossing,

Network

Attached

Meerdere systemen die al aanwezig zijn in de zone DMZ zijn ook
aanwezig in de zone Ops. Deze systemen hebben analoge functies
maar hebben hier betrekking op de interne gebruikers en resources
van de FOD Financiën. Het betreft:
•

authentificatieserver

•

autorisatieserver

•

directory server

•

font server

5.2.5.6. Ops’
De site Ops’ zal de contingency-oplossing voor de FOD Financiën
hosten, evenals het back-upcenter voor de oude systemen.

Een aantal systemen wordt geïmplementeerd in het kader van het
call center en het CRM-platform. Het betreft:
•

Call Manager
Dit systeem biedt de mogelijkheid om een interface tot stand
te brengen met de PABX en de klassieke telefonie.

•

Contact Manager
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5.3. Appendix C – ERP Supply Chain Management
5.3.1. Inleiding
De ERP architectuur is een geconsolideerde architectuur die
gepositioneerd kan worden in het application framework in de Planning
en Management laag.
Deze applicaties zijn gericht op de ondersteuning van het lange termijn
strategisch en het operationeel beheer van FodFinPlanning met inbegrip
van HR functionaliteiten, Financieel beheer.
De gerelateerde bedrijfsprocessen vallen buiten de scope van de
Coperfin re-engineering met uitzondering van het ondersteunend proces
(39) : Levering & Distributie”
Binnen een klassiek ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) zijn de
functionaliteiten geïntegreerd, wat betekent dat hun wederzijdse
beïnvloeding
via
transactionele
processen
onmiddellijk
wordt
geregistreerd zodat alle elementen van de bedrijfsvoering continu op
elkaar zijn afgestemd
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5.3.2. Situering in de To-Be Architectuur
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Figuur 128: Situering in de To-Be Architectuur
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5.3.3. Applicatiearchitectuur
Fodfin management applicaties omvatten de volgende deelsystemen
/ functionaliteiten
•
•
•
•
•
•
•

Algemene en analytische boekhouding
Leveranciers- en klantenboekhouding
Vaste Activa
Voorraadbeheer
Verkoop
Aankoop
Productie Planning
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5.3.4. Effecten voor de FOD Financiën
Planning en management applicaties beogen een effectiviteit en
efficiëntie verbetering op FodFin niveau

5.3.5. Betrokkenheid andere geconsolideerde
architecturen
Zoals reeds eerder aangehaald worden de managing applicaties
meestal als een geïntegreerd systeem geïmplementeerd. Integratie
met andere Business applicaties is niet gewenst.
Integratie van het HR systeem met de resource planning component
van de workmanangement laag is echter noodzakelijk zoals reeds
beschreven in hoofdstuk
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DSL

Digital Subscriber Line

DWH

Data Warehouse

Term

Korte Verklaring

DHCP

Dynamic Host Configuration Services

ACD

Automatic Call Distribution

Edivact

AOIF

Administratie van de Ondernemings- en
Inkomensfiscaliteit

Electronic Data Interchange For
Administration, Commerce and Transport

EAI(S)

Enterprise Application Integration (Services)

AAA

Authentication, Authorization & Accounting

EIP

Enterprise information portals

BELPIC

(Belgian Personal Identity Card) la carte
d’identité électronique

ERP

Enterprise Resource Planning

BI

Business Integration

ETL

Extract, Transform, Load

BPR

Business Process Reengineering

Fedenet

Federaal Netwerk

CCN/CSI

Common Communications Network/Common
Systems Interface

FedMAN

Fedenet Metropolitan Area Network

FEDICT

CCFF

Centre de Communication de la Fiscalité
Fédérale

FOD « ICT » (Federale OverheidsDienst
Informatie- en Communicatie Technologie)

FTP

File Transfer Protocol

CTI

Computer Telephony Integration

FW

Fire wall

D&A

Douane & Accijnzen

FAQ

Frequently Asked Questions

DB

Data Base

GIS

Geografisch informatie systeem

DBMS

Data Base Management System

GPS

Global Positioning System

DVA

Delivery Vehicle Architecture

GPRS

General Packed Radio Services

DMZ

DeMilitarized Zone

ICT

Information Communication Technology

DNS

Domains Name services

ITP

Integrated Taxation Processing
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IVR

Interactive Voice Response

PSTN

Public Service Transport Network

IRC

Internet Relay Chat

QoS

Quality of Service

ISDN

Integrated Services Digital Network

RAID

KBO

KruispuntBank Ondernemingen

Redundant Array of Inexpensive
(or Independent) Disks

KPI

Key Performance Indicator

RCIV

Regionale Centra voor Informatie Verwerking

KSZ

KruispuntBank voor Sociale Zekerheid

RDC

Relational Data Centre

LAN

Local Area Network

ROS

Revenue Online Service

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol

RR

RijksRegister

MTA

Multi-Tier Technical Architecture

SSO

Single Sign On

NDMP

Network Data Management Protocol Backup

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

NEAF

Netcentric Enterprise Architecture Framework

SAN

Storage Area Network

NAS

Network Attached Storage

SA

Subject Area

NCTS

New Common Transit System

Tetra

TErrestrial Trunked RAdio

NSTI

Nouveau Système de Transit Informatisé

TP Monitor

Transaction Processing Monitor

OLAP

On Line Analytical Processing

TCP/IP

Transfer Communication Protocol/Internet
Protocol

OS

Operating System

UME

Unified Messaging Engine

ODS

Operational Data Store

UD

Unique Dossier

OPS

Operational Site

VoIP Ready

Voice-over-IP Ready

PABX

Private Automatic Branch Exchange

VTE

VolTijds Equivalent

PSA

Professional Service Automation

WAN – FinNet

PKI

Public Key Infrastructure

Wide Area Network – Financial Service
Network for Entrepreneurial Empowerment
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XML

eXtensible Markup Language
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