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Verklarende Woordenlijst
1

Aangifte
Déclaration
Spontaan aangegeven inkomsten, waarop een belasting geheven wordt; dit is een mogelijk doel van de
betaling. (P07)
Er kunnen twee soorten van aangiften onderscheiden worden: aangiften die niet zijn gebruikt om schuld en
tegoed te berekenen (bvb BTW aangiften, roerende voorheffingen) terwijl andere aangifte wel. (Zie
spreadsheet hier onder voor een meer gedetailleerde beschrijving van de verschillende aangiften) (P02)

2

Parameters i.v.m. aangifte
Paramètres de la déclaration
De parameters die gerelateerd zijn aan aangiften en die worden gebruikt overal in het systeem waar
validatie, berekening, rapportering,… uitgevoerd wordt op basis van aangiften. Die parameters zijn
algemeen voor het systeem en niet beperkt tot een bepaalde belastingplichtige. (P02)

3

Aanmaning
Sommation
Rappel au redevable de l'obligation de payer ses impôts (P31)
Rappel aan de belastingschuldige met de verplichting zijn schuld te betalen.Dit document is voorzien van
een gestructureerde mededeling, waarmede de erop vermelde schulden boekhoudkundig kunnen verwerkt
worden, indien bij de betaling van dit document gebruik gemaakt wordt. (P31)

3.1

Aanmaning 298
Sommation 298
Rappel au redevable de l'obligation de payer ses impôts (P31)
Lettre recommandée invitant au paiement du montant de la dette en principal et intérêts et reprenant un
bulletin de versement indiquant la communication structurée. (P31)

3.2

Aanmaning afbetalingsplan
Sommation plan d’apurement
Aanmaning aan de belastingschuldige om het tekort ingevolge het toegestane afbetalingsplan onmiddellijk
te storten. (P31)

4

Aanslagbiljet
Avertissement extrait de rôle
Uittreksel van het kohier (uitvoerbare titel) waarmede de schuld aan de belastingplichtige wordt kenbaar
gemaakt.Dit document is voorzien van een gestructureerde mededeling, waarmede de erop vermelde
schulden boekhoudkundig kunnen verwerkt worden, indien bij de betaling van dit document gebruik
gemaakt wordt. (P31)

4.1

Tweede aanslagbiljet
Deuxième avertissement extrait de rôle
Tweede exemplaar van het aanslagbiljet met uitdrukkelijke vermelding van de tekst “Tweede aanslagbiljet“
(P31)
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Aanspreektitel
Titre

6

Aanvaardbaarheid niveau van informatie
Acceptabilité du niveau d’information

6.1

Parameters i.v.m. aanvaardbaarheid niveau van informatie
Paramètres concernant l’acceptabilité du niveau d’information
Parameters die gebruikt zijn in use case 05-01 om het niveau van informatie voor een BP te beoordelen (zie
UC 05-01) (P02)

7

Aanvraag tot herziening
Demande de révision
Het verzoek van BP tot herziening van een betaling, dit is de terugvordering of wijziging van bestemming.
(P08)

8

Aanzegging
Dénonciation
Lettre informant le saisi de la saisie pratiquée (P31)

8.1

Aanzegging van de akte van inhouding
Dénonciation de l’acte de retenue
Lettre adressée par recommandé à l’assujetti par laquelle on l’informe de l’acte de retenue. (P30)

9

Actie tegen de Staat
Action contre l’Etat
Dossier dans lequel une action juridique est intentée contre la recette (citation en revendication, opposition
aux poursuites, …) (P31)

10

Activiteitscodes
Codes d’activité
'Codes die de zelfstandige activiteit(en) van een BP uitdrukken, die worden toegekend door FOD FIN, en
van toepassing zijn voor zelfstandige Natuurlijke Personen en bij Rechtspersonen. Aan al deze
activiteitscodes, waarvoor de NACEBEL codes gebruikt worden, worden bepaalde Fiscale Rechten en
Verplichtingen verbonden (P01)

11

Adres
Adresse

11.1

Adresgegevens
Données d’adresse
Moet samengesteld zijn uit identiteit, straat, nr, postcode, gemeente en eventueel land (indien buitenland)
(P31)
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Velden
Straat, Nr, Busnr, Postnummer, Gemeente, NIS code (gemeente), Land
Rue, No Boîte, No Postal, Commune, Code NIS, Pays

11.3

12

Bijkomende adressen
Correspondentie, Fiscaal domicilie, Uitbatingsadres, Verblijfsadres

Adres van de dag
Adresse du jour
Adresse actuelle dans le dossier unique (P31)

13

Adres van de dag van verzending
Adresse du jour d’envoi
Adresse figurant dans le dossier unique à la date de l’envoi original (P31)

14

Afbetalingsplan
Plan d’apurement
Opsplitsing van de schuld in mensualiteiten, met een welbepaalde betaaldatum en bedrag. (P31)

14.1

Niet gerespecteerd afbetalingsplan
Plan d’apurement non respecté
Betaalakkoord waarvoor reeds een automatische aanmaning afbetalingsplan is verzonden en waarvoor bij
de tweede confrontatie(zie UC 31-35) het betaalakkoord nog niet gerespecteerd is. (P31)

15

Afdeling Controle
Division contrôle
Afdeling specifieke verwerking binnen het Centrum, belast met Controle (P20, P25)

16

Afhandeling Controleopdracht
Suivi de mission de contrôle
Controleopdracht wordt afgehandeld na effectieve Controle (P20, P25)

17

Afkorting
Abbréviation

18

Afrekening
Décompte
(Avis de paiement) Omvat de details van de berekening van de schuld (P07)

19

Agent
Agent
Elke ambtenaar van de FOD Financiën (P20, P25)
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Akkoordverklaring
Déclaration d’accord
Document waarin de administratie en de Belastingplichtige zich gezamenlijk akkoord verklaren over
besluiten i.v.m. een Controle (P20, P25)

21

Akte
Acte

21.1

Akte van inhouding
Acte de retenue
Saisie-arrêt conservatoire AR 4 TVA (=KB 4 BTW) (P30)

21.2

Akte van vervolging
Acte de poursuite
Action de poursuite directe ou indirecte effectuée par l’huissier de justice dans le cadre de la mission qui lui
a été donnée par le service de recouvrement. (P31)

21.3

Gerechtelijke Akte
Acte Juridique
Ecrit de nature juridique à transmettre à une autre partie, reçu d’une autre partie ou du tribunal (projet de
conclusions, requête, citation, jugement, arrêt, ordonnance, mémoire,…) ou information concernant le
dossier juridique (P31)

22

Anomalie
Anomalie
Ontstaat als de flow van een ander proces wordt onderbroken door een wel geïdentificeerd probleem. Een
anomalie is dan gecreëerd ofwel door een gebruiker van het systeem ofwel automatisch door het systeem
zelf. Anomalieën ontstaan bij:
De verwerking van informatie die niet kon verwerkt worden wegens ontbrekende gegevens of niet
verwerkbare informatie
Validatie van informatie toegewezen aan een fiscaal dossier
Validatie van wijzigingen die van reacties van belastingplichtigen of verbeteringen van materiele
fouten voortkomen (taxatievoorstel – P)
problemen die uit de berekening van schuld en tegoed voortkomen
Is altijd gelinkt aan één of meerdere andere concepten (uniek fiscaal dossier, fiscale informatie toe te
voegen aan een dossier, taxatievoorstel, structurele anomalie…)
Bevat minstens een status, een verantwoordelijke persoon om de anomalie op te lossen, en een historiek
van de al ondernomen acties
Ontstaat ter gelegenheid van een Dossierwijziging of Dossiercreatie naar aanleiding van een specifieke
Atomaire Wijziging die afwijkt van één of meerdere business rules, een afwijking die niet kan opgelost
worden binnen dezelfde Business Transactie. (P01)

22.1

Informatie (i.v.m. opdrachtlijst van structurele anomalieën)
Information (concernant liste de missions d’anomalies structurelles)
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Er zijn 2 types informatie die kunnen gelinkt zijn aan een opdracht. Informatie over de opdracht zelf (wie is
verantwoordelijk voor het oplossen, status, datum creatie, datum oplossing, prioriteit,…) en informatie
over de structurele anomalie en het oplossen van die anomalie (welke zijn de onderliggende
anomalieën/reacties, wat is de voorgesteld oplossing, wie was verwittigd van de oplossing, vrije tekst,…)
(P02)
22.2

Structurele anomalie
Anomalie structurelle
Anomalieën gevonden in gegevens en die op een systematische basis voorkomen. Er wordt hier onderzocht
welke problemen aan de grondslag liggen van de anomalie. (P02)

22.3

Opdrachtlijst van structurele anomalieën
Liste de missions d’anomalies structurelles
Deze lijst bevat opdrachten die ofwel automatisch door het systeem worden gegenereerd, ofwel manueel
worden ingebracht. Die opdrachten hebben te maken met het oplossen van structurele anomalieën. De
automatisch gegenereerde opdrachten zijn rapporten op het logboek van anomalieën en reacties van BP’s.
(P02)

22.4

Opdracht (i.v.m. opdrachtlijst van structurele anomalieën)
Mission (concernant liste de missions d’anomalies structurelles)
Opdracht die een structurele anomalie beschrijft. Informatie kan gestockeerd zijn bij die opdracht. (P02)

22.5

Anomalie Ter Plaatse Vastgesteld
Anomalie constatée sur place
Betreft een discrepantie tussen de gegevens die bij FOD FIN gekend zijn - en als dusdanig in het systeem
zijn opgeslagen - en de werkelijkheid, een discrepantie die wordt vastgesteld tijdens een bezoek ter plaatse.
(P01)

23

Antwoord in Vraagdossier
Réponse dans le Dosssier Requête
Conclusie van een Vraagdossier; antwoord op de gestelde Vraag (P20, P25)
Message par lequel le spécialiste répond à une question ou une demande d’action de nature juridique. (P31)

23.1

Juridische procedure noodzakelijk
Procédure judiciaire nécessaire
Message par lequel le spécialiste indique au système qu’une procédure judiciaire est nécessaire (P31)

24

Antwoordtermijn
Délai de réponse
Réponse immédiate: Question juridique posée par l’acteur et demandant une réponse dans les 2 heures
qui suivent (P31)
Réponse dans la semaine: Question juridique posée par l’acteur et demandant une réponse du
spécialiste dans un délai de 7 jours (P31)
Réponse dans un mois: Question juridique posée par l’acteur et demandant une réponse dans un délai
d’un mois (P31)
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Termijn waarbinnen antwoord dient te worden verstrekt (P20, P25)

25

Archivering
Archivage
Slaat op het archiveren van objecten zoals een welbepaald Enig Dossier. Houdt in dat het te archiveren
object een transformatie ondergaat die enerzijds moet toelaten om het na archivering te kunnen consulteren
zonder verlies van betekenisvolle informatie, en die anderszijds moet verhinderen dat andere objecten die
een link hadden met het gearchiveerd object geïmpacteerd zijn door de archivering. (P01)

26

Arrest van het Hof van Cassatie
Arrêt de la Cour de Cassation
Décision rendue par la Cour de Cassation (P31)

27

Artikel van een schuld
Article d’une dette
Onderdeel van de totale openstaande schuld. Wordt geïdentificeerd dmv. referentienummer. Kan
verschillende types van schulden bevatten (P07):
Vervolgingskosten (gerechtsdeurwaarder, hypotheekbewaarder, advocaat, etc.)
Nalatigheidsinteresten
Verhogingen en / of boetes
Hoofdsom (Gewesten, remgeld (RSZ), Federale Staat, Provincie, etc.)
Artikel van een schuld Extends Inputgegevens (P07)

28

Atomaire Wijziging
Changement mineur
De wijziging van een specifiek concept (business gegeven), die kan bestaan uit één of meerdere
enkelvoudige gegevens. (P01)

29

Auditrapport
Rapport d'audit
Bevat bij aanvang van de Use Case een beperkte en willekeurige subset van gegevens uit de input van de
financiële instelling waarop controles moeten uitgevoerd worden. Deze gegevens worden manueel
vergeleken met de corresponderende gegevens in het repertorium van voorafbetalingen, het uniek dossier
en het rekeninguittreksel en het (in principe identieke) gegeven van deze 4 bronnen wordt naast elkaar
ingevoerd en vergeleken. Alleen als voor de volledige subset alle gegevens vanuit de 3 bronnen
overeenkomen mag de toelating gegeven worden om de betalingsberichten uit te sturen.
Houdt een spoor bij van de controles op overdracht van betalingsgegevens die uitgevoerd zijn. (P07)
Garde une trace des contrôles effectués sur l'envoi des sommations (P31)
Verzamelt de resultaten van een controle. (P07)
Verzamelt de resultaten van de controle van een periodieke afsluiting (UC 09-06 Technisch controleren
van de periodieke afsluiting) waarvoor geen tekortkomingen werden vastgesteld. (P09)
Verzamelt de resultaten van met verjaring bedreigde schulden waarvoor geen tekortkomingen werden
vastgesteld (P31)
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Bijzonder Auditrapport
Rapport d’audit particulier
Verzamelt de resultaten van de controle van een periodieke afsluiting (UC 09-06 Technisch controleren
van de periodieke afsluiting) waarvoor tekortkomingen werden vastgesteld. (P09)
Verzamelt de resultaten van een controle, met verjaring bedreigde schulden waarvoor tekortkomingen
werden vastgesteld. (P31)

30

Bedrijfsvoorheffing
Précompte professionnelle

31

Beheerder
Gestionnaire
Dossierbeheerder/senior dossierbeheerder/projectbeheerder (P31)

32

Beheersrekening
Compte de gestion
Balans die de uitgaven en ontvangten van één begrotingsjaar weergeeft voor één Rekenplichtige. De
rekeningen vermelden : de hoeveelheden en waarden in magazijn, wat is ingekomen, uitgegaan, verbruikt,
verkocht, alsook de vernietigde, de verdwenen of de onbruikbare hoeveelheden. Die verschillende
omzettingen en veranderingen in dat deel van de dienst moeten blijken uit processen-verbaal. (P09)

32.1

Jaarlijkse Beheersrekening
Compte de gestion annuel
Rapport dat een overzicht geeft van de uitgaven en inkomsten van een rekenplichtige, en van de waarden
waarover hij verantwoording moet afleggen tegenover het Rekenhof; dit voor een bepaalde periode, zijnde
één jaar. (P09)

32.2

Bijzondere Beheersrekening Einde Beheer
Compte spécial de fin de gestion
Rapport dat een overzicht geeft van de uitgaven en inkomsten van een rekenplichtige, en van de waarden
waarover hij verantwoording moet afleggen tegenover het Rekenhof; dit voor een bepaalde periode, zijnde
het lopende jaar tot aan het einde van het beheer. (P09)

32.3

Bijzondere Beheersrekening wegens Deficit
Compte spécial de gestion déficitaire
Rapport dat een overzicht geeft van de uitgaven en inkomsten van een rekenplichtige, en van de waarden
waarover hij verantwoording moet afleggen tegenover het Rekenhof, dat moet worden opgemaakt indien er
anomalieën werden vastgesteld tijdens het beheer van de Rekenplichtige (Teamchef-ontvanger). De periode
loopt tot heden en het begin ervan wordt door de actor bepaald. (P09)
Document met bijkomende rapportering die opgemaakt moeten worden indien er anomalieën vastgesteld
werden tijdens het beheer van de Rekenplichtige (Teamchef-ontvanger). (P31)

33

Belasting
Impôt
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Lijst van de belastingen: PB, VB, OV, BNI-NP, BNI-VEN, VENB, BNI-RPB, RPB, AO, SW, RV, BV,
Eurovignet, BTW, met het zegel gelijkgestelde taksen. (P02)
33.1

Parameters i. v. m. berekening van belastingen
Paramètres concernant le calcul des impôts
Parameters die gebruikt zijn tijdens de berekeningen van de belastingen (bvb tarieven, coëfficiënten,
indexen, belastingschijven,…) (P02)

34

Belasting over de Toegevoegde Waarde
Taxe sur la valeur ajoutée

35

Belaste echtgenoot
Conjoint imposé
Belastingplichtige vermeld in de uitvoerbaar verklaarde titel op wiens inkomsten de belasting werd
berekend (P31)

36

Belastingperiode
Période d’imposition
Op periodieke cyclus moet schuld en tegoed berekend worden voor BP. Deze berekening heeft betrekking
op een bepaalde periode (inkomstenjaar, BTW-periode (maandelijks, drie maandelijks, jaarlijks),…) (P02)

37

Belastingplichtige
Contribuable (CD), Assujetti (TVA)
Identiteit die onderworpen is aan fiscale verplichtingen (P20, P25)
Een (natuurlijke of rechts-) persoon is een belastingplichtige ten opzichte van een belasting vanaf het
moment dat tenminste een recht en/of een verplichting in verband met die belasting tussen die persoon en
de FOD Financiën bestaat. (P02)

37.1

Potentiële belastingplichtige
Contribuable ou Assujetti potentiel
Natuurlijke of Rechtspersoon die aan belastingen onderworpen zouden kunnen zijn (P20, P25)
Worden als potentiële belastingplichtigen beschouwd: - de rijksinwoners (art. 2 W.I.B. 92) (P01)
de binnenlandse vennootschappen (art. 179-181 W.I.B. 92)
de niet-inwoners die in België inkomsten hebben verkregen (art. 227 & 228 W.I.B. 92)
andere Belgische rechtspersonen dan vennootschappen (art. 220 W.I.B. 92)
de schuldenaars van OV, RV, BV niet begrepen in één van voormelde categorieën.
de BTW-belastingplichtigen
de schuldenaars van de Verkeersbelasting, Belasting op Spelen en weddenschappen, Belasting op
Automatische ontspanningstoestellen & de belasting en aanvullende belasting op de deelname van de
werknemers in de winst of in het kapitaal van de vennootschap.
de schuldenaars van de met het zegel gelijkgestelde taksen.
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Belastingkrediet
Crédit d’impôt
La somme à restituer à l’assujetti suite au dépôt d’une ou plusieurs déclarations TVA (P30)

38.1

Belastingkrediet BTW
Crédit d’impôt TVA
Somme à restituer à un assujetti suite au dépôt d’une ou plusieurs déclarations périodiques (P30)

39

Bericht
Avis
Bericht dat electronisch wordt verzonden aan de dossierbeheerder/senior-dossierbeheerder/projectbeheerder
om hem te verwittigen dat er een nieuw gegeven is betreffende een bepaalde belastingplichtige of een
bepaalde schuld, welke invloed kan hebben op invordering van de schuld die hem werd toevertrouwd.
(P31)
Avis envoyés en cas d’aliénation ou d’affectation hypothécaire d’immeuble, navire ou bateau sis en
Belgique (P31)

40

Bericht van financiele instelling
Avis d’un institut financier
Vb Over ongedekte cheque of dubbele betaling (P07)

41

Beroep
Profession

42

Beslag
Saisie

42.1

Vereenvoudigd derdenbeslag
Saisie-arrêt simplifiée
Mesure d’exécution exclusivement fiscale entre les mains d’un tiers à concurrence de sa dette vis-à-vis du
débiteur d’impôt afin d’apurer tout ou une partie de la dette fiscale de ce dernier (P31)

42.2

Bewarend beslag op onroerend goed
Saisie immobilière conservatoire
Saisie sur des biens immeubles à titre conservatoire par un huissier de justice (P31)

43

Beslaglegger
Saisissant

44

Beslissing
Décision
Een voorstel tot beslissing kan zowel positief als negatief zijn (de aard). Uiteindelijk kan de beslissing
verworpen of bekrachtigd worden. Hierbij is de datum belangrijk voor statistieken achteraf. Beschrijft de
mogelijke oplossing van een klacht. (P07)
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Creatie van een uitgavestuk (P31)

45

Beslissing om nieuw taxatievoorstel te sturen
Décision d’envoi d’une nouvelle proposition de taxation
Bij een herberekening van schuld of tegoed mag de gebruikerbeslissenof een nieuw taxatievoorstel naar de
BP’ moet doorgestuurd worden of mag hij het systeem zelf laten beslissen (zie ook Use Case 05-04) (P02)

46

Beslissing om een berekening van schuld en tegoed te beginnen
Décision de commencer le calcul d’une dette et d’une créance
Het systeem gaat de beslissing nemen om de berekening van schuld en tegoed te beginnen (in ander
woorden Use Case 05-04 te starten). Dat wil niet zeggen dat schuld en tegoed willen effectief berekend
worden (het systeem gaat in Use Case 05-04 beslissen als het nodig is om schuld en tegoed te berekenen)
(P02)

47

Beslissing van rechtzetting
Décision de rectification
Décrit la solution. Décision est prise en 07-05(P07)

48

Bestand van de verjaringen
Fichier des prescriptions
Fichier reprenant toutes les dettes menacées de prescription (P31)

49

Bestemming van de weerhouden belastingkredieten
Destination des crédits d’impôt retenus
Information pour les processus 7,8 ,20 qu’un montant de crédit d’impôt est retenu suite à l’acte de retenue.
Le but étant de trouver une solution définitive pour la retenue de crédit endéans les 2 ans. (P30)

50

Betaalakkoord
Délai de paiement / plan d’apurement
Toelating tot gespreide betaling verleend door de teamchef-ontvanger. (P07)

51

Betaling
Paiement
Betaling in verband met bestaande of toekomstige schuld. (P07)
Het bedrag dat met een bepaald doel door de belastingplichtige werd overgemaakt aan de FOD van
financiën (P07):
Betaler
Bedrag
Mededeling (niet-gestructureerd in dit geval)
Uiterste datum van behandeling in het wachtregister
Reden van behoud in het wachtregister (code)
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Betalingsgegevens van financiele instelling
Données de paiement de l’institut financier
Geheel van gegevens betreffende betalingen op het nummer van voorafbetalingen met hun oorsprong,
datum, bedrag, identiteit van betaler en eventueel repertorium nummer. (P07)
Betalingsgegevens Extends Inputgegevens. Concept dat komt van de financiële instelling en reeds
gestructureerd in het systeem aanwezig is. (P07)

53

Betalingsopdracht
Ordre de paiement
Opdracht die aan Externe Correspondent gegeven wordt om een betaling materieel uit te voeren. (P08)
Betalingsopdracht extends resultaatgegevens. Opdracht die aan Externe Correspondent gegeven wordt om
een betaling materieel uit te voeren. (P08)

54

Betalingsoverschot
Trop perçu
Het bedrag van de betaling dat overblijft nadat alle schulden (doelen) van de belastingplichtige vereffend
worden. (P07)

55

Betalingsuitnodiging
Invitation de paiement
Verzoek aan de belastingplichtige om over te gaan tot voorafbetaling (P07)
Betalingsuitnodiging extends resultaatgegevens (P07)

56

Betalingsvoorstel
Proposition de paiement
Niet uitvoerbaar positief vastgesteld recht. (P08)

57

Bevoegd Centrum
Centre compétent
Entiteit in de organisatiestructuur van een Pijler (P, KMO, GO, FB) van de FOD Financiën, B&I (P20,
P25)

58

Bevoegde Ontvanger
Receveur compétent
Receveur du dernier domicile et receveur créancier (P31)

59

Bewarende maatregelen
Mesures conservatoires
Maatregelen die tot doel heeft de rechten van de Schatkist te vrijwaren. (P30)
Maatregelen die door de rekenplichtige kunnen worden genomen teneinde de invordering van de belasting
te waarborgen of te vrijwaren. (P31)
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Bezoek ten kantore
Visite au bureau
Belastingplichtige komt ten kantore FOD Financiën, al dan niet uitgenodigd (P20, P25)

61

Bezoek ter plaatse
Visite sur place
Nazicht ter plaatse (Synoniem)
Controle- of Opsporingsagent gaat ter plaatse bij Belastingplichtige of bij Derde, al dan niet aangekondigd
(P20, P25)
In het kader van Verzamelen en beheren van Persoonlijke Gegevens, wordt een bezoek gepland en
uitgevoerd met de bedoeling van bepaalde informatie rechtstreeks aan Belastingplichtige mede te delen of
over te maken, en eventueel te verifieren of de feitelijke omstandigheden overeenstemmen met de gegevens
die bij FOD FIN bekend zijn. (P01)

62

Bijzondere ontvangsten
Recettes extraordinaires
Betalingen waarvoor geen bestemming kon worden gegeven of betalingen <= 2,5€ worden definitief in
bijzondere ontvangsten geboekt ten gunste van de Staat. Dit is het geval voor betalingen waarvoor alle
opzoekingen zonder resultaat zijn gebleven en herhaalde vragen (brief voor bijkomende info) aan de
betalende partij zonder gevolg zijn gebleven. (P07, P08)

63

Boeking
Comptabilisation
De registratie van de aanwending (bestemming) voor het doel van de betaling (P07, P08)
Boekingen Extends Resultaatgegevens (P07)

64

Boodschap
Communication

64.1

Oorzaak (van een boodschap)
Cause
De oorzaak van een boodschap is het concept waarvoor de boodschap is gestuurd: bvb anomalie, reactie,
fiscale entiteit,… (P02)

65

Brief voor bijkomende info
Demande d’information complémentaire
Voor betalingen waarvoor alle opzoekingen zonder resultaat zijn gebleven worden gerichte bijkomend
vragen gesteld aan de betalende partij. (P07)

66

Burgerlijke stand
Etat civil

67

Business Transactie
Transaction ‘Business’
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Omvat één specifieke actie met betrekking tot één enkel Enig Dossier. (P01)

68

Cassatieberoep
Pourvoi en Cassation
Recours juridique extraordinaire formé contre l’Etat ou par l’Etat (P31)

69

Cedent
Cédant
Le demandeur du certificat (P31)

70

Centraliserende dienst
Service centralisateur
Service au sein du SPF Finances chargé de recevoir toutes les saisies exécutoires et conservatoires, de les
transmettre au service ad hoc (processus 8) et d’effectuer les déclarations de tiers saisis. (P30)

71

Centrum N-3
Centre N-3
Een “N-3 centrum” is een operationele entiteit met afgebakende bevoegdheden. Deze afbakening gebeurt
op geografisch en functioneel vlak. (P01)

72

Certificaat
Certificat
Attestation délivrée en application de l’article 442 bis du CIR 92 (P31)

73

Cheque
Chèque
Cheque in verband met af te leveren vignet (€-vignet) of betaling van een bestaande of toekomstige schuld.
(P07)

74

Circulaire
Circulaire
Richtlijn inzake toepassing wetgeving, geldig voor de volledige administratie, welke gepubliceerd wordt,
zodat ook de Belastingplichtige er kennis van kan nemen (P20, P25)

75

Collectieve schuldenregeling
Règlement collectif de dette
Jugement d’admission au règlement collectif de dettes (P31)

76

Commentaar
Commentaire
Note adressée au huissier de justice qui reprend un état des dettes et des contraintes qui lui ont été
précédemment adressées ainsi que tous les éléments utiles à la poursuite de sa mission. (P31)
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Commerciele naam
Nom commercial

78

Communicatie
Communication
De informatie die naar de belastingplichtige gestuurd wordt om de beslissing omtrent een klacht te
communiceren. (P07)

79

Concordaat
Concordat
Jugement prononçant le concordat d’un redevable (P31)

80

Concept
Concept
Het concept dat te valideren is. Het bevat een goedkeuringstermijn. (P08, P31)

81

Conclusie Controleverslag
Conclusion d’un rapport de contrôle
Document Stuk ter afsluiting van een Controle of een deel ervan (P20, P25)

82

Contactname
Prise de contact

82.1

informatie in verband met het opgenomen contact
Information concernant le contact pris
De gecontacteerde persoon.
De datum en uur van het contact
De interne gebruiker die het contact heeft opgenomen
De inhoud van het contact: brief, e-mail, samenvatting van het contact (in geval van telefonisch of
fysisch contact)
(P02)

82.2

Oorzaak (van een contact)
Cause
De oorzaak van een contact is het concept waarvoor de contact is genomen: bvb anomalie, reactie, fiscale
entiteit,… (P02)

83

Context-object
Objet de contexte
Werkinstructie of elk ander object in het systeem waaraan het Document, Vraagdossier of Correspondentie
wordt verbonden (P20, P25)
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Contracten van levensverzekeringen en gelijkaardige
Contrats d’assurance-vie et assimilés

85

Controle
Contrôle
Een Controle op een Belastingplichtige of m.b.t. een Zaak waarbij onderzocht wordt of aan de fiscale
verplichtingen wordt voldaan (P20, P25)

86

Controle Einde Beheer
Contrôle fin de gestion
Verzameling van controles die bij het einde beheer van de rekenplichtige dienen te worden uitgevoerd.
(P09)

87

Controleaanpak
Approche du contrôle
Controlemodel + Controletypologie (P20, P25)

88

Controleactie
Action de contrôle
Een Controleactie is een verzameling van gelijkaardige Controles die geselecteerd zijn door de toepassing
van een Risicoprofiel (P20, P25)

89

Controleagent
Agent de contrôle
Ambtenaar die de Controle uitvoert. Junior Inspecteur, Inspecteur, Senior Inspecteur (P20, P25)

90

Controledossier
Dossier de contrôle
bevat alle gekende informatie betreffende een fiscale Controle van een Belastingplichtige of m.b.t. een
Zaak (P20, P25)

91

Controlemodel
Modèle de contrôle
Instrumenten voor planning en uitvoering van de Controleopdracht. documentatie en achtergrondinformatie
omtrent de Controleactie (P20, P25)

92

Controleopdracht
Mission de contrôle
De Controleopdracht is de opdracht om een Controle op een Belastingplichtige uit te voeren, samen met
alle gegevens die de opdracht typeren en motiveren (P20, P25)

93

Controletaak
Tâche de Contrôle
Gedefinieerd onderdeel van een Controleopdracht (P20, P25)
©FOD Financiën,2004

15

B&I
Verklarende Woordenlijst

94

Version: 6.0
Date: 25 juni 2004

Controleteam
Equipe de contrôle
Team (Synoniem)
Een groep Controleagenten onder een Teamchef belast met afhandelen Controle (P20, P25)

95

Controletypologie
Typologie de contrôle
Grote klassen van uitvoeringsmodaliteiten voor Controleopdrachten (P20, P25)

96

Controleverslag
Rapport de contrôle
Synopsis van de Controle: de gegevens, de Stukken en de uitgevoerde stappen, opdracht en resultaten ...
(P20, P25)

97

Correspondentie
Correspondance
bericht, e-mail, brief of fax aan een Geadresseerde wat in het systeem wordt geregistreerd (P20, P25)

98

Création de Dossier
Dossiercreatie
Business Transactie waardoor een nieuw Enig Persoonlijk Dossier wordt gecreëerd. Deze Business
Transactie wordt ingeleid door één specifieke gebeurtenis, bijvoorbeeld een opdracht. Het omvat de
verzameling van gegeven die aan het nieuwe dossier moeten worden toegekend.. (P01)

99

Credietverrichting
Opération de crédit
De financiële instelling heeft een rekening van FOD FIN gecrediteerd, dit is het saldo verhoogd naar
aanleiding van een betaling door derden aan FOD FIN. (P07)

100

Curatoren + functie
Curateurs + fonction

101

Cyclische Controle
Contrôle cyclique
Verzameling van controles die verplicht dienen te worden uitgevoerd op regelmatige, vooraf vastgelegde,
tijdstippen. De periode van de Cyclische Controle wordt bepaald door de Verificatie Cyclus. (P09)

102

Dagafsluiting
Clôture journalière
Dagafsluiting extends resultaatgegevens (P09)
Geconsolideerd overzicht van alle dagverrichtingen (P09)
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Dagverrichting
Opération journalière
Dagverrichting extends inputgegevens (P09)

104

Databank rechtbanken
Base de données des tribunaux
Adressenbestand van de verschillende rechtbanken (P31)

105

Databank derdenbeslagen
Base de données saisies des tiers
Répertoire des adresses de contact de tiers saisissables institutionnels (P31)

106

Datum van stuiting
Date d’interruption (de la prescription)
Datum waarop een verjaringstuitende handeling werd uitgevoerd (P31)

107

Datum om de lijst van BP op te stellen
Date pour constituer la liste des contribuables/assujettis
Datum (parameter) die bepaald wordt voor elke soort van belasting en waarvoor een lijst van alle mogelijke
belastingplichtige voor die belasting wordt opgesteld (P02)

108

Datum om fiscale entiteiten samen te stellen
Date pour constituer les entités fiscales
Datum (parameter) waarvoor de fiscale entiteit moeten door het systeem samengesteld worden (P05)

109

Debetverrichting
Opération de débit
De financiële instelling heeft een rekening van FOD FIN gedebiteerd, dit is het saldo verlaagd naar
aanleiding van een betaling door FOD FIN aan derden. (P07)

110

Deel (schuld)
Partie (dette)
Onderdeel van de totale openstaande schuld. Wordt geïdentificeerd dmv. referentienummer. Kan
verschillende types van schulden bevatten (P07):
Vervolgingskosten (gerechtsdeurwaarder, hypotheekbewaarder, advocaat, etc.)
Nalatigheidsinteresten
Verhogingen en / of boetes
Hoofdsom (Gewesten, remgeld (RSZ), Federale Staat, Provincie, etc.)

111

Deelverslag Opsporing
Rapport partiel ‘Recherche’
Verslag van een Opsporingstaak (P20, P25)
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Definitief Opsporingsverslag
Rapport définitif ‘Recherche’
Groepering van Deelverslagen en Processen-verbaal (P20, P25)

113

Definitieve beslissing
Décision définitive
Décision judiciaire qui n’est plus susceptible d’un recours ordinaire ou décision administrative pour
laquelle les frais, les dépens, les dommages et intérêts sont définitivement tranchés. (P31)

114

Definitieve Schriftelijke stellingname
Prise de position par écrit définitive
Laatste administratief Standpunt inzake Controle (P20, P25)

115

Departementsadvocaat
Avocat du département
Advocaat door de FOD aangesteld. (P30)

116

Derde
Tiers
Een persoon, bedrijf of administratie buiten de FOD Financiën, die in het kader van een Controle wordt
aangesproken, maar die niet de Belastingplichtige zelf is (P20, P25)

117

Derde beslagene
Tiers saisi
Personne détenant des avoirs appartenant au débiteur d’impôt. (P31)

118

Dienst
Service
Organisatorische afdeling binnen de FOD financien (P20, P25)

119

Dienstnotitie Controle
Note de service Contrôle
Niet voor Belastingplichtige zichtbare info bij de Controle (P20, P25)

120

Dienstnotitie Controleactie
Note de service Action de Contrôle
Niet voor Belastingplichtige zichtbare info bij de Controleactie (P20, P25)

121

Dienstnotitie Controleopdracht
Note de service Mission de Contrôle
Niet voor Belastingplichtige zichtbare info bij het Controleverslag (P20, P25)
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Dienstnotitie Controleverslag
Note de service Rapport de Vérification
Niet voor Belastingplichtige zichtbare info bij het Controleverslag (P20, P25)

123

Dienstnotitie Correspondentie
Note de service Correspondance
Niet voor Belastingplichtige zichtbare info bij de Correspondentie (P20, P25)

124

Dienstnotitie Opsporing
Note de service Recherche
Niet voor Belastingplichtige zichtbare info bij de Opsporing (P20, P25)

125

Dienstnotitie Vraagdossier
Note de service Dossier Requête
Niet voor Belastingplichtige zichtbare info bij het Vraagdossier (P20, P25)

126

Document
Document
In het systeem geregistreerd Verslag, scan of samenhorende gestructureerde gegevens (P20, P25)

127

Document 'PV leidt niet tot bewarende maatregelen'
Document ‘PV ne menant pas à des mesures conservatoires’
Document constatant l'impossibilité ou l'inutilité de prendre des mesures conservatoires sur la base du
Procès-verbal de fraude ou de présomption reçu. Document 'PV leidt niet tot bewarende maatregelen' = niet
openbaar document. (enkel toegankelijk met autorisatie) – bv: zie taxatie ‘Vraagdossier’ –Proces 25 (P30)

128

Dossier
Dossier
Verzameling van schulden en gegevens van een zelfde belastingplichtige, met het oog op een uniforme
invordering van deze schulden. (P31)

129

Dossiercreatie
Création de dossier
De Business Transactie waardoor een nieuw Enig Persoonlijk Dossier wordt gecreëerd. Deze Business
Transactie wordt ingeleid door één specifieke gebeurtenis, bijvoorbeeld een opdracht. Het omvat de
verzameling van concepten (business gegevens) die aan het nieuwe dossier moeten worden toegekend.
(P01)

130

Dossierwijziging
Modification de dossier
De Business Transactie waardoor een Enig Persoonlijk Dossier wordt gewijzigd. Deze Business Transactie
wordt ingeleid door één specifieke gebeurtenis. Het omvat de verzameling van Atomaire Wijzigingen die
aan het bestaande dossier moeten worden uitgevoerd. (P01)
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Dwangschrift/Dwangbevel
Contrainte
Acte par lequel le receveur donne à l’huissier de justice l’injonction de lui prêter son ministère en vue de
l’exercice de poursuites (P31)

132

E-Notariaat
e-notariat
Il s’agit d’une application qui permet (P31) :
la communication centralisée avec les acteurs externes
le tri des avis
la centralisation des notifications

133

Eenzijdig verzoekschrift
Requête unilatérale
Verzoek uitgaande van een partij (in deze UC , FOD Fin) gericht aan de beslagrechter. Verzoekschrift =
niet openbaar document. (enkel toegankelijk met autorisatie) – bv: zie taxatie ‘Vraagdossier’ –Proces 25
(P30)

134

Einde Beheer Rekenplichtige
Fin de gestion du comptable
Dit is het stopzetten van de activiteiten van een Rekenplichtige – wegens afzetting, overlijden,
pensionering, langdurige ziekte enz. - of wanneer zijn bevoegdheid gewijzigd wordt door mutatie. (P09)

135

Electronische handtekening
Signature électronique
Onderdeel van Identity Management waarbij de gebruiker op basis van zijn authenticatie een electronische
handtekening kan toevoegen aan een concept. (P08)
De electronische handtekening of persoonlijke code van de beslissende ambtenaar die wordt neergelegd bij
de centrale personeelsdienst. ( P31)

136

Embargo
Embargo
Het om wettelijke redenen niet consulteerbaar maken van een Stuk uit een Enig dossier (P20, P25)

137

Enig dossier
Dossier unique
Uniek Dossier (synoniem gebruikt in P07)
Uniek Fiscaal Dossier (synoniem gebruikt in P02)
Dossier dat de FOD Financiën omtrent een Belastingplichtige onderhoudt. Het bevat alle gekende
informatie aangaande de Belastingplichtige (P20, P25)
Omvattende entiteit, bevat o.a. Enig Persoonlijk Dossier, Enig Fiscaal Dossier (P01_Analyse)

©FOD Financiën,2004

20

B&I
Verklarende Woordenlijst

Version: 6.0
Date: 25 juni 2004

La dette, Frais, et les intérêts. Bevat gegevens over bedrag van de betaling, datum, repertorium nummer of
gestructureerde referentie, oorsprong van betaling (P07)
Wordt hier gebruikt om aan te duiden welke de cyclus is van het versturen van een betalingsuitnodiging.
(P07)
Enig dossier extends inputgegevens (P07)
contient les informations relatives au statut du redevable et de la dette (P31)
Le dossier unique reprend les informations utiles sur le statut du redevable, qui permettent la gestion
globale de sa situation (de manière à poser les actes nécessaires à ce que cette situation soit la plus
« normale » possible : le « client » ne doit plus être ni un redevable, ni un créancier de l’état », il est aussi
complété manuellement avec toute information utile à cette normalisation. (P31)
Statut de l’ensemble des intervenants à la demande de conseils (redevable et autres) et historique des
transactions avec le SPF FINANCES. (P31)
Ensemble des informations détenues par le SPF Finances sur un redevable. Le dossier judiciaire est une
partie du dossier unique (P31)
Le dossier unique contient toutes les informations relatives au statut du redevable et de la dette (P31)
Persoonlijke gegevens van de belastingplichtige; Gegevens betreffende de aan belastingplichtige
toebehorende onroerende goederen; (P31)
bevat o.a. de vermelding van de invorderingsambtenaar aan wie de invordering werd toevertrouwd van de
laatst gekende (al dan niet betaalde) fiscale schuld (use case 31-03). Dit gegeven is enkel wijzigbaar door
de projectbeheerder (P31)
Dit dossier bevat alle informatie die nuttig en noodzakelijk is om het fiscale profiel van een
belastingplichtige volledig te definiëren. (Zie spreadsheet hier onder voor een meer gedetailleerde
beschrijving van de informatie vervat in een unieke fiscale dossier) (P02)
Omvattende entiteit, bevat o.a.
Enig Persoonlijk Dossier
Enig Fiscaal Dossier
137.1

Enig Persoonlijk Dossier
Dossier unique personnel
Onderdeel van Enig Dossier dat de persoonlijke gegevens bevat van potentiële belastingplichtigen. Dit
dossier bevat geen fiscale gegevens, maar de (meeste) persoonlijke gegevens hebben fiscale repercusies.
(P08, P01)

137.1.1 Enig Persoonlijk Dossier voor Natuurlijke Persoon
Dossier unique personnel d’une personne physique
Enig Persoonlijk Dossier van een Natuurlijke Persoon (P01)
137.1.2 Enig Persoonlijk Dossier voor Rechtspersoon
Dossier unique personnel d’une personne morale
Enig Persoonlijk Dossier van een Rechtspersoon (P01)
137.1.3 Parameters i.v.m. samenstelling uniek fiscaal dossier
Paramètres concernant la constitution du dossier fiscal unique
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De parameters die gerelateerd zijn aan unieke fiscale dossiers en die worden gebruikt overal in het systeem
waar validatie, berekening, rapportering,… uitgevoerd worden op basis van unieke fiscale dossiers. Die
parameters zijn algemeen voor het systeem en niet beperkt tot een bepaalde belastingplichtige. (P02)
137.2

Toestand 'enig dossier'
Situation Dossier unique

138

Enkelvoudig gegeven
Donnée simple
Het kleinste ondeelbare gegeven, dat niet noodzakelijk een business gegeven op zich betekent. (P01)

139

Externe Sleutel
Clef externe
Het uniek identificatie gegeven dat door de Gegevensbron gebruikt wordt. In concreto is dit bij het
Rijksregister het Nationaal Nummer (voor natuurlijke personen), en bij de KBO het
Ondernemingsnummer. (P01)

140

Extra juridisch dossier
Dossier extra-judiciaire
Demande de conseils juridiques (P31)

141

Faling
Faillite
Jugement prononçant la faillite du redevable (P31)

142

Familienaam
Nom de famille

143

FAQ
Frequently asked questions
Veel voorkomend gestelde vragen. Questions fréquemment posées. (P31)

144

Feedback
Feedback
Appreciatie van een Controle, als Output naar Risicobeheer (P20, P25)

145

Feitelijke vereniging
Assiation de faite
Bestaat uit twee of meer natuurlijke personen die handelsactiviteiten uitvoeren onder de noemer van één
enkele (feitelijke) vereniging. Deze wordt afzonderlijk geregistreerd bij KBO en krijgt het enige
ondernemings (BTW) nummer die door alle deelnemers gebruikt wordt bij hun individuele activiteiten.
Lidmaatschap van een feitelijke vereniging betekent specifieke rechten en verplichtingen voor deze
deelnemers, zoals PB2 (P01)
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Financiële rekeningen
Comptes financiers
Rekening nummer, Land waar rekening geopend, Titularis

147

Fiscaal gegeven
Donnée fiscale
Elk type van gegeven dat in een uniek fiscaal dossier kan terechtkomen. Bvb gegevens van aangifte, van
inlichtingenformulier, informatie (zie Use Case 2-06),… Fiscale gegevens komen van aangiften of andere
informatie bronnen. (P02)

147.1

Reeks van actieve gegevens
Série de données actives
Die reeks van gegevens is bepaald per belastingplichtige, per belasting en per belastingperiode. Er zijn
mogelijke overlappingen van gegevens tussen de belastingperioden en belastingen. Die reeks van fiscale
gegevens maken ook deel uit van het unieke fiscale dossier. De berekening van schuld en tegoed gaat zich
alleen maar baseren op die reeks. (P02)

148

Fiscale entiteit
Entité fiscale
Een fiscale entiteit is één belastingplichtige of een groep van belastingplichtigen waarvoor schuld en tegoed
moet berekend worden en die tot één en alleen maar één taxatievoorstel leidt voor een belastingperiode (let
op: gecorrigeerde taxatievoorstellen kunnen berekend en opgestuurd worden maar uiteindelijk blijft er maar
één taxatievoorstel van toepassing) . Het niveau van informatie voor een fiscale entiteit is ofwel
‘voldoende’ ofwel ‘onvoldoende’. Dit niveau wordt door het systeem bepaald aan de hand van systeemparameters. Dit niveau kan ook manueel veranderd worden (zie Use Case 05-02). (P05)

149

Fiscale Rechten en Verplichtingen
Droits et obligations en matière fiscale
De Fiscale Rechten en Verplichtingen die verbonden zijn met de hoedanigheid en activiteiten van de
persoon (Belastingplichtige). Onder de verplichtingen vallen:
aangifte inkomsten
aangifte BTW
registratie- en vergunningsverplichtingen
Controleverplichtingen
(P01)

149.1

Controleverplichting
Obligation imposée dans le cadre d’un Contrôle
Verplichting om bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten bepaalde gegevens te verzamelen en te
registreren, teneinde de administratie toe te laten om controle uit te oefenen (P01)

150

Geadresseerde van een Correspondentie
Destinataire d’une correspondance
Persoon, dienst of lijst van personen en/of diensten aan wie de Correspondentie is geadresseerd (P20, P25)
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Geadresseerde van een Vraagdossier
Destinataire d’un Dossier Requête
Persoon of dienst binnen de FOD Financiën, naar wie het Vraagdossier wordt gestuurd (P20, P25)

152

Geboortedatum en –plaats
Lieu et date de naissance

153

Gebruiker
Utilisateur
Persoon die geidentifieerd is door het systeem en die geautoriseerd is om in het systeem te acteren of door
het systeem verwittigd te zijn. (P02)

154

Gecontroleerde gegevens
Données contrôlées
Bekomen gegevens aan de hand van de verrichte audit. (P31)

155

Gegevens van de gebruiker
Données de l’utilisateur
Coordinaten, functie op basis waarvan de gebruiker kan worden geïdentificeerd. (P31)

156

Gegevensbron
Source de données
Dit is de echte, authentieke bron van een gegeven. Voorbeelden zijn: Belgische Staatsblad,
Belastingplichtige, FOD Justitie. In het kader van deze use case is dit de externe bron die gegevens
aanbiedt voor verwerking. (P01)

157

Gegevenseigenaar
Propriétaire des données
Dit is de eigenaar van een bepaald gegeven in het Uniek Dossier. Hij beheert dit gegeven, en is bijgevolg
de enige die geauthorizeerd is om dit gegeven te wijzigen. De Gegevenseigenaar is niet noodzakelijk
dezelfde als de Gegevensbron.(P01)

158

Geldigheidsduur
Durée de validité
Kenmerk van een attribuut of entiteit. Geeft aan dat de waarde die het attribuut heeft of de instantiëring van
de entiteit, een beperkte en - al dan niet gedeeltelijk - gekende levensduur heeft. De levensduur wordt
bepaald door een startdatum en een einddatum, waarvan minstens één van beide gekend is

159

Gerechtelijk dossier
Dossier judiciaire
Ensemble des documents légaux relatifs au traitement des affaires judiciaires (P31)
Dossier dans lequel il y a soit (P31)
une demande de poursuite pénale
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une demande d’action judiciaire civile ou autre
une action civile ou autre contre l’Etat

160

Gerechtelijke uitspraak
Jugement judiciaire
Vonnissen en arresten door een Rechtbank i.v.m. een geschil in de Juridische fase (P31)

161

Gerechtsdeurwaarder
Huissier de justice
Huissiers de justice accrédité par le Service Public Fédéral FINANCES (P31)

162

Gerichte Controle
Contrôle ciblé
Controle toegespitst op meerdere Risico’s (P20, P25)

163

Geschil
Contentieux
Administratief of gerechtelijk verzet (P20, P25)
Administratieve of gerechtelijke obstruktie tegen de fiscale toestand (P31)

164

Geslacht
Sexe

165

Gesplitste schuld
Dette scindée
Deel van de schuld dat enkel ten laste van deze persoon kan worden ingevorderd ( niet tegen de andere
personen opgenomen in.de andere delen van de schuld) (P31)

166

Gestructureerde mededeling
Communication structurée
Gestructureerde mededeling van de betaling (Synoniem)
Référence apparaissant sur les documents transmis aux redevables ou aux tiers et qui peuvent être du type
suivant (P31):
Identification de la dette
Identification de plusieurs dettes
Identification de la mission pour l’huissier de justice
Identification de la notification au notaire
Identification de la saisie arrêt simplifiée
...
Kan het referentienummer van het artikel, om het doel van de betaling te identificeren, bevatten; maar kan
ook refereren naar voorheffingen / BTW / aangifte / etc. of naar voorafbetalingen. (P07, P31)
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Kan het referentienummer van de schuld(en), om het doel van de betaling te identificeren, bevatten. (P31)

167

Gezinsleden
Membres de la famille

168

Globale Wijziging Enig Persoonlijk Dossier
Modification globale du dossier personnel unique
Dossierwijziging die automatisch uitgevoerd wordt op een (groot) deel van de totale verzameling van Enig
Persoonlijke Dossiers. (P01)

169

Graad en aard van mindervaliditeit
Degré et nature de l’invalidité

170

Grensarbeider
Frontalier

171

Groep van gebruikers
Groupe d’utilisateurs
Groep waartoe een aantal gebruikers behoren. (P31)

172

Handelingsbekwaamheid
Capacité

173

Handlichting
Mainlevée
Doorhaling van een uitvoerende of bewarende maatregel. Dit kan o.a. zijn: (P31)
Handlichting notificatie
Handlichting ingehouden belastingkrediet
Handlichting bewarend beslag
Handlichting uitvoerend beslag
Handlichting hypotheek

173.1

Handlichting hypotheek
Mainlevée de l’ hypothèque
Document dat aan de derden-beslagene wordt toegezonden en dat hem ter kennis brengt dat het beslag
onder derden zonder voorwerp is geworden en hij er dus niet langer rekening moet mee houden (P31)

173.2

Handlichting notificatie
Notification de mainlevée

174

Hiërarchische overste
Supérieur hiérarchique
In de hiërarchie hogerstaande ambtenaar (P20, P25)
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Historiek van de wijzigingen
Historique des modifications
Controle element van het Uniek Dossier (P07)

176

Hoedanigheid van de persoon
Qualité de la personne
Relatie van diegene die de schuld moet aanzuiveren tot diegene die in een uitvoerbare titel is opgenomen.
(erfgenaam, mede-eigenaar, …) (P31)
De aard van activiteiten die een Belastingplichtige uitoefent. Voorbeelden: (P01)
loon- en weddetrekkers
gepensioneerden
bedrijfsleiders
handelaars
vrije beroepen
Aan de hoedanigheid van BP worden bepaalde Fiscale Rechten en Verplichtingen verbonden. BP kan
meerdere hoedanigheden hebben zoals gepensioneerde met zelfstandige activiteit.

177

Huwelijksvermogensstelsel
Régime matrimonial

178

Hypothecaire inschrijving
Inscription hypothécaire
Mesure conservatoire qui consiste à préserver les droits du Trésor en cas de dette du redevable.

179

Hypotheekbewaarder
Conservateur des Hypothèques
Personne qui transcrit, inscrit des actes authentiques afin de leur conférer la publicité requise pour les
rendre opposables aux tiers (P31)

180

Imperatieve lijst
Liste impérative
Ljst met Controleopdrachten die aan de Centra wordt bezorgd en waarvan alle opdrachten dienen te worden
uitgevoerd (P20, P25)

181

Indicatieve lijst
Liste indicative
Ljst met Controleopdrachten waarover de Centra zelf beslissen welke worden uitgevoerd (P20, P25)

182

Informatie
Information
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Een set van gegevens die nuttig en noodzakelijk is om het fiscale profiel van een persoon volledig te
definiëren. Dit concept moet hier begrepen worden als een ‘document’, die gaat dienen om gegevens aan
het unieke fiscale dossier toe te voegen. Bvb: formulier, gescand document, e-mail, rapport van een
gesprek,… (P02)

183

Ingebrekestelling
Mise en demeure
Aangetekende brief ter uitvoering van artikel 393bis WIB92 (P31)

183.1

Fictieve ingebrekestelling
Mise en demeure fictive
Ingebrekestelling die bij gebrek aan volledig adres of ambtshalve afvoering niet materieel kan verzonden
worden. (P31)

184

Inkohieren
Enrôler
Créer un titre exécutoire (P31)

185

Inlichting
Information
Informatie in een dossier die kan komen van de Belastingplichtige of van andere bronnen (P20, P25)

186

Inlichtingenformulier
Formulaire d’information
Inlichtingenformulier zou opgesteld worden op basis van een lijst van standaardvragen en de persoonlijke
en fiscale gegevens in het dossier van de BP. Het opsturen van de formulier behoort bij Levering en
Distributie. Het inlichtingenformulier heeft een bindend karakter. (P02)
Inlichtingenformulier wordt opgesteld op basis van een lijst van standaardvragen en ad-hoc vragen (directe
ingetypt door de gebruiker). Het opsturen van het formulier behoort bij Levering en Distributie (P05)

187

Inputgegevens van financiele instelling
Données d’input d’un institut financier
Geheel van gegevens betreffende betalingen op het nummer van voorafbetalingen met hun oorsprong,
datum, bedrag, identiteit van betaler en eventueel repertorium nummer. (P07)

188

Inschrijving Wettelijke hypotheek
Inscription d’une hypothèque légale
Action de recouvrement conservatoire sur les immeubles ou les bateaux afin de pouvoir recouvrer les
impôts dus. (P31)

189

Instructie
Instruction
Vertrouwelijke richtlijn, geldig voor de volledige administratie (P20, P25)
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Interactiekanalen
Canaux d’interaction
telefoonnummer, e-mail, schriftelijk

191

Internationaal ambtenaar
Foncionnaire international

192

Invorderingsacties
Actions de recouvrement
Acties ondernomen om de invordering van de schuld te realiseren. O.a. notificaties,aangiften
schuldvordering, dwangmaatregelen, realisatie van waarborgen, …) (P31)

193

Invorderingsambtenaar
Fonctionnaire du recouvrement
Persoon belast met de invordering van een schuld: (P31)
Dossierbeheerder voor dossiers type A
senior-dossierbeheerder voor dossiers type B
projectbeheerder voor dossiers type C

194

Invorderingscode (... van een schuld)
Code de recouvrement
Gecodeerde reden waarom een schuld nog niet ingevorderd is. (P31)
Code décrivant le statut de la dette par rapport au recouvrement. (P31)
Toekenning van een code aan de schuld (P31)

195

Jaarafsluiting
Clôture annuelle
Jaarafsluiting extends resultaatgegevens (P09)
Dit houdt drie operaties in (P09):
Geconsolideerd overzicht van alle verrichtingen voor een bepaald jaar
Boekhoudkundige afsluiting van de verrichtingen van één bepaald jaar
Boekhoudkundige operatie waarbij de overdraagbare rechten worden overgeboekt naar het volgende
boekjaar

196

Juridische vraag
Question juridique
Message par lequel une question ou une demande d’ action de nature juridique est formulée. Cette question
peut être également l’affirmation qu’une question posée précédemment est devenue inutile (P31)

197

Kantoorgegevens
Coordonnées du bureau
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Coordinaten waarmee het kantoor kan geïdentificeerd worden (P31)

198

Klacht (Aangifte)
Plainte
Klacht in verband met de betaling van of de aanwending op een schuld (vb. teveel betaald, verkeerde
interest berekening, etc.). De klacht is in een onvolledige toestand op het moment dat de use case begint.
(P07)
Dénonciation adressée au SPF Justice (=Aangifte) (P31)

198.1

Klacht met burgerlijke partijstelling
Plainte avec constitution de partie civile
Dénonciation adressée au SPF Justice qui à la particularité de mettre l’action publique en oeuvre (P31)

199

Knipperlicht
Clignotant
Een Risicoprofiel-conditie en haar berekende waarde voor een welbepaalde Belastingplichtige, welke deel
uitmaakt van de beslissing tot Controleopdracht op de Belastingplichtige (P20, P25)

200

Kost van aangetekende verzending 298
Frais d’envoi recommandé 298
Frais d’envoi forfaitaires ou variables si supérieurs au forfait et basés sur l’adresse du destinataire. (P31)

201

Kostenstaat
Relevé des frais
Zie 31-07 (P08)

202

Kruispuntbank voor Ondernemingen
Banque Carrefour des Entreprises
KBO (Afkorting)
Externe bron van automatisch toegeleverde gegevens voor wat de Rechtspersonen, Verenigingen,
Zelfstandige Natuurlijke Personen (handels- en ambachtsondernemingen) en vrije beroepen werkgever
zonder BTW-identificatie betreft. (P01)

203

Informatiebrief aan schuldenaar i.v.m. hypothecaire inschrijving
Lettre d’information au redevable de l’inscription hypothécaire
Motivation de l’inscription hypothécaire destinée au redevable. (P31)

204

Lijst “Niet controleren”
Liste ‘À ne pas contrôler’
Lijst met Controleopdrachten die aan de Centra wordt bezorgd en waarvan in principe geen enkele dient te
worden uitgevoerd (P20, P25)

205

Link
Lien
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Een link van een BP naar een andere BP kan drie verschillende fiscale status krijgen: ‘partner’1, ‘ten laste’2,
‘niet relevant’3. Het moet wel gezien worden als een fiscale status (en niets anders). (P05)
Drukt een relatie uit tussen twee enige dossiers (P01)
er bestaan verschillende types van Links
de business rules mbt Links (kunnen) verschillen per type
heeft een geldigheidsduur

206

Logboek
Registre
Het is de lijst van alle anomalieën en reacties binnen het systeem. (P02)

207

Maandafsluiting
Clôture mensuelle
Maandafsluiting extends resultaatgegevens (P09)
Geconsolideerd overzicht van alle verrichtingen voor een bepaalde maand (P09)

208

Maandbedrag
Mensualité
Montant payé par mois et nombre de paiements (P31)
Maandelijks te betalen bedrag en aantal te betalen bedragen (P31)

209

Mandataris + functie
Mandataire + fonction

210

Memorandum
Mémorandum
Document Dienstnotitie met aanbevelingen voor volgende Controles of Opsporingen (P20, P25)

211

Motivering
Motivation
Justification en droit et en fait de l’enrôlement immédiat ou de la déchéance du terme (P31)

212

Motivering van de hoogdringendheid
Motivation de l’urgence
Argumentatie in rechte en in feite die de bewarende maatregelen noodzakelijk maken. (P30)

1

Partner: status van een link tussen twee BP’s die ofwel gehuwd zijn ofwel een samenwoningscontract hebben, en deel uitmaken
van hetzelfde gezin.

2

Ten laste: die status kan in twee verschillende richtingen uitgedrukt worden: ‘een belastingplichtige is ten laste van een andere
belastingplichtige’ of ‘een belastingplichtige heeft een andere belastingplichtige ten laste’. Die richting moet altijd bepaald
worden voor de linken met de status ‘ten laste’. BP’s die die status krijgen, maken altijd deel uit van hetzelfde gezin.

3

Niet relevant: niet van toepassing voor het berekenen van schuld en tegoed voor BP’s die deel van hetzelfde gezin uitmaken.
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Multikanaal Dienstverlening (MKDV)
Prestation de Service Muti-Canal (PSMC)
Coperfin proces dat instaat voor alle contacten tussen FOD Financiën en de belastingplichtigen. (P01)

214

Nationaliteit
Nationalité

215

Niet belaste echtgenoot
Conjoint non imposé
Echtgenoot mee opgenomen in de uitvoerbaar verklaarde titel, doch feitelijk gescheiden van de belaste
echtgenoot. (P31)

216

Niet gekende voorafbetalers
Payeurs anticipés non connus
Verzameling van voorafbetalingen zonder repertoriumnummer waardoor de belastingplichtige niet
(zomaar) kan worden geïdentificeerd. (P07)

217

Niet toewijsbare betaling
Paiement non attribué
Bevat het teveel van het bedrag van de betaling. (P07, P08)
Niet toewijsbare betalingen Extends Resultaatgegevens (P07)

218

Niet uitbetaalde teruggave
Remboursement non liquidé
Mogelijke redenen voor niet uitbetaling van een Teruggave zijn (niet exhaustief) (P08):
Onbestaand rekeningnummer
Overlijden
Faling
Beslaglegging
Enz.

219

Notificatie
Notification
Bericht aan de notaris belast met het verlijden van een notariële akte i.v.m. een onroerend goed waarin de
belastingplichtige gerechtigd is. (P31)
Notification par le SPF Finances des impôts dus. (P31)

220

NIS code
Code INS
Code d’identification des communes de Belgique de l’Institut National des Statistiques (P31)
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Onbetwistbaar verschuldigd bedrag
Montant incontestablement dû
Montant déterminé par les services de taxation lorsqu’un impôt est contesté (P31)

222

Ondernemingsnummer
No d’entreprise

223

Onkostennota
Note de frais

223.1

Manuele onkostennota
Note de frais manuelle
Contient les informations reçues du tiers. type d’acte, date de l’acte, montant des frais, nom du tiers,
articles de rôle) qui doivent être injectés dans le système (P31)

223.2

Systeemonkostennota
Note de frais système
Reprend les éléments (référence interne SPF Fin et du huissier de justice, type d’acte, date de signification,
montant des frais, nom du huissier de justice, articles de rôle) qui doivent être injectés dans le système.
(P31)

223.3

Onkostennota Gerechtsdeurwaarders
Note de frais huissiers de justice
Contient les éléments du système du e-huissier. Ces informations sont reçues par e-mails Dans les e-mails il
y aura probablement plusieurs notes de frais huissiers de justice. (P31)

224

Ontbrekende gegevens analyse (om de BP te identificeren)
Analyse des données manquantes (pour identifier le contribuable)
Inventarislijst van de ontbrekende gegevens (om de BP te identificeren) na vergelijking met een lijst van
gegevens die noodzakelijk zijn om één uniek fiscaal dossier terug te vinden. Deze gaat als basis dienen om
een anomalie te creëren en te analyseren. Dit gaat uitsluitend over identificatiegegevens. (P02)

225

Ontvanger
Receveur (P31)

226

Ontwerp van Proces-verbaal
Projet de Procès-verbal
Ontwerpfase van Proces-verbaal (P20, P25)

227

Opdracht
Mission
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Een opdracht is een abstract concept. Dit concept vindt in die GIV prestudie een concretisering in het
concept ‘opdracht van informatie toevoegen aan een uniek dossier (zie Use Case 02-06). Een opdracht
bevat de volgende elementen: een verantwoordelijke gebruiker, een stichter (kan dezelfde gebruiker zijn
dan de verantwoordelijke), een titel, het logboek van alle acties en toegevoegde vrije tekst , een status en
andere parameters. Die andere parameters zijn nog te beschrijven maar we spreken hier van: prioriteit,
belang, link met andere concepten, enz. (P02)
227.1

Opdracht aan de gerechtsdeurwaarder
Mission à l’huissier de justice
Opdracht tot het nemen van bewarende maatregelen die in de ordonnantie van de rechter zijn opgenomen.
(P30)
Mission donnée par le service de recouvrement à l’huissier de justice d’effectuer des poursuites directes ou
indirectes. (P31)

227.2

Opdracht van informatie toevoegen aan een Enig dossier
Mission d’ajouter de l’information à un Dossier unique
Die opdracht bevat de informatie (hierboven beschreven) die moet toegevoegd worden en van welke
bronnen (origine, personen, document, anomalie, reactie, controle,…) die informatie komt (P02)

228

Opeisbaarheidsdatum
Date d’exigibilité
Date à laquelle les dettes sont dues (P31)
Datum waarop de schuld eisbaar is. (P31)

229

Opsporing
Recherche
Opzoeken van elementen, nuttig voor fiscale doeleinden (P20, P25)

230

Opsporingsagent
Agent de Recherche
Agent belast met Opsporing (P20, P25)

231

Opsporingsmodel
Modèle de Recherche
Gedocumenteerde handleiding, die van nut kan zijn voor Opsporingsverzoeken met specifieke
eigenschappen (P20, P25)

232

Opsporingstaak
Tâche de Recherche
Kleinste onderdeel van een Opsporing dat gedefiniëerd wordt (P20, P25)

233

Opsporingsteam
Equipe de Recherche
I.f.v. het Opsporingsverzoek samengesteld Team bestaande uit Opsporingsagenten. (P20, P25)
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Opsporingsverzoek
Demande de Recherche
Verzoek Opsporing te verrichten (P20, P25)

235

Opvolgingscontrole
Contrôle de suivi
Controle op naleving van in vroegere Controle ingenomen Standpunt of herziening van een eerder
Standpunt (P20, P25)

236

Ordonnantie van de rechter
Ordonnance du juge
Toelating (of weigering) van de rechter om bewarende maatregelen te nemen of te vernieuwen (P30)

237

Oriënterende Controle
Contrôle orienté
Controle waar geen Risico’s voor gedefiniëerd zijn of Controle die verricht wordt om documentatie te
verzamelen (P20, P25)

238

Overzicht ‘Niet tijdig afgewerkte taken’
Aperçu ‘Tâches non achevées dans le délai’
Teamchef ontvanger /toezichtambtenaar/reglementair bemiddelaar kan op elk moment een overzicht
krijgen van de taken die door een bepaald teamlid/team/afdeling, na een bepaalde periode, niet zijn
behandeld. (P31)

239

Overzicht van de nog af te werken taken binnen een bepaalde tijdslimiet
Aperçu des tâches encore à effectuer dans un délai déterminé
Teamchef ontvanger /toezichtambtenaar/reglementair bemiddelaar kan op elk moment een overzicht
krijgen van de taken die door een bepaald teamlid/team/afdeling, binnen een bepaalde periode, moeten
worden behandeld. (P31)

240

Overzicht toegekende dossiers
Aperçu ‘Dossiers attribués’
Het systeem houdt een overzicht bij waarin per dossierbeheerder / senior-dossierbeheerder /
projectbeheerder wordt bijgehouden:
Aantal nog niet aangezuiverde schulden toegewezen op het einde van de vorige maand
1. Aantal schulden toegewezen in de loop van de lopende maand.
2. Aantal schulden aangezuiverd tijdens de lopende maand.
3. Aantal schulden toegewezen in de loop van de vorige twaalf maand.
4. Aantal toegewezen schulden aangezuiverd in de loop van de vorige twaalf maand.
5. Invorderingspercentage van de afgelopen twaalf maand (e/d*100)
(P31)

241

Periodieke cyclus
Cycle périodique
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Een periodieke cyclus is een opvolging van een reeks van acties, die in een bepaalde volgorde en op
bepaalde datum voorkomen, die voorspelbaar en repetitief voor elke belastingperiode van elke soort
belasting zijn (P05)

242

Periodiciteit
Périodicité

242.1

Parameters i.v.m. periodiciteit
Paramètres de la périodicité
De parameters die definiëren met welke frequentie het systeem bepaald gegevens moet krijgen (van BP’s of
andere systemen) of met welke frequentie het systeem die gegevens moet vragen aan BP’s of andere
systemen) Die parameters zijn algemeen voor het systeem en niet beperkt tot een bepaalde
belastingplichtige. (P02)

243

Persoon
Personne

243.1

Natuurlijke Persoon
Personne physique
Een natuurlijke persoon is een fysische persoon, een mens. (P01)

243.2

Rechtspersoon
Personne morale
Een rechtspersoon is een rechtssubject dat drager is van rechten en verplichtingen en dat in rechte kan
optreden. Het is geen fysische persoon. Kenmerken zijn:
zelfstandig in het maatschappelijk verkeer optreden
drager van eigen rechten en plichten
rechtshandelingen verrichten
afgescheiden vermogen
(P01)

244

Personeelsregister
Registre du personnel
Verzameling van gegevens per personeelslid en aan elke personeelslid wordt een code toegekend die
overeenstemt met type dossiers dat hij zal moeten behandelen. (dossierbeheerder= A, senior
dossierbeheerder= B, projectbeheerder= C) (P31)

245

Personenbelasting
Impôts des personnes physiques

246

Pijler
Pilier
Entiteit binnen de FOD Financiën. P/KMO/GO/FB/D&A/INV (P20, P25)
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Doelgroep: de nieuwe FOD Financiën werkt volgens een doelgroepenstrategie. De doelgroepen die zijn
geïdentificeerd zijn die van Particulieren, KMO & Grote Ondernemingen. De volgende scheidingsnormen
en doelgroepsegmenten werden onderscheiden: (P01)
Particulieren: Loon- en weddetrekkers, vervangingsinkomsten, gepensioneerden & renteniers,
bedrijfsleiders
KMO: Alle dossiers die niet bij P of GO worden ingedeeld, zoals handelaars, vrije beroepen,
verenigingen met of zonder rechtspersoon en alle vennootschappen die niet onder GO vallen...
GO: Vennootschappen die aan bepaalde, nog te definiëren, criteria beantwoorden

247

Plaats en datum van overlijden
Lieu et date de décès

248

Posttarief
Tarif postal
Liste de frais reprenant, par pays, les tarifs postaux des recommandés (P31)

249

Prestatieplichtige
Prestataire
Derden die prestaties verrichten voor B&I (P08)

250

Prioriteit
Priorité
Aanduiding voor de onderlinge volgorde waarin Controles moeten worden opgestart en van de
noodzakelijkheid om de Controle tot een succesvol einde te brengen (P20, P25)

251

Procedureonkosten
Frais de procédure (à payer à l’Etat)
Frais exposés par l’Etat et à récupérer dans le cadre d’une procédure judiciaire (PAS des frais, de
poursuite) (P31)

252

Proces-verbaal
Procès-verbal
PV (afkorting)
Acte relatant une infraction dont un agent a été témoin ou qui est parvenue à sa connaissance ainsi que les
recherches qui ont été effectuées à son sujet.

252.1

Proces-verbaal inzake Opsporingen
Procès-verbal en matière de Recherche
Relaas van vaststellingen, vastgelegd door een beëdigd ambtenaar, inzake Opsporing (P20, P25)

252.2

Proces-verbaal van Fraude
Procès-verbal de fraude
Bevat elementen van de fraude en informatie over de te vestigen belasting (P30)
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Proces-verbaal van vermoeden
Procès-verbal de présomption
Procès-verbal qui constate qu’il existe des présomptions sérieuses/preuves que le crédit d’impôt est basé
sur une ou plusieurs déclarations TVA qui contiennent des mentions inexactes ou fausses. (P30)

253

Punctuele Controle
Contrôle ponctuel
Controle toegespitst op één Risico (P20, P25)

254

Rechten van de Schatkist in gevaar
Droits du Trésor en péril
Risque pour le Trésor de ne pas pouvoir recouvrer les créances qui lui sont dues en raison d’un risque
étendu d’insolvabilité du redevable. (P31)

255

Reden van terugsturing
Motif du renvoi
Betalingsuitnodiging kan teruggestuurd worden omwille van volgende redenen (P07):
Adres niet gekend
Ontoereikend adres
Verhuisd / vertrokken naar het buitenland
Faling
...

256

Referentieprijzenvork van de akten
Fourchette des prix de référence des actes
Liste des prix par type d’acte en tenant compte d’une fourchette de prix acceptable (min-max des coûts par
type d’acte). Les montants des notes de frais entrantes sont comparés à cette liste. La mise à jour des tarifs
se fait une fois par an (P31)

257

Registratie klacht
Enregistrement d’une plainte

258

Rekenhof
Cour des Comptes
collaterale instelling van het parlement. Het is belast met de externe controle op de begrotings-,
boekhoudkundige- en financiële verrichtingen van de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de
openbare instellingen die ervan afhangen, en de Provincies. De controle op de gemeenten behoort niet tot
de bevoegdheid van het Rekenhof. (P09)

259

Rekeningnummer waarop eventuele teruggaven teruggestort
No de compte sur lequel les remboursements éventuels peuvent être effectués
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Rekeninguittreksel
Extrait de compte
état du compte de la personne par rapport aux versements anticipés (P07)

261

Rekenplichtige
Comptable
Aan de diensten toebehorende gelden of waarden, met inbegrip van de vastgestelde rechten, mogen alleen
in bezit worden gehouden onder de verantwoordelijkheid van een rekenplichtige die aan de rechtsmacht
van het Rekenhof is onderworpen en aan wie het beheer van die activa wordt toevertrouwd door of
krachtens een wet of verordening. Elke persoon belast met het bewaken, het bewaren of het gebruiken van
de aan de diensten toebehorende waren, is verantwoordelijk voor die waren en legt hiervan jaarlijks
rekening af aan het Rekenhof. (P09)

262

Repertorium
Répertoire
Een overzicht van actieve en niet actieve voorafbetalers (P07)
Actief
Niet-actief
Nummer
Repertorium extends inputgegevens (P07)

263

Repertorium van voorafbetalingen
Répertoire des versements anticipés
Verzameling van de gegevens van alle voorafbetalers, waarin elke BP een repertoriumnummer heeft. Na 5
jaar worden repertoriumnummers, waarvoor geen voorafbetalingen gebeurd zijn, inactief gezet. (P07)

264

Resultaatfiche
Fiche de résultat
Fiche die alle mogelijke wijzigingen, aard en bedrag, in de fiscale gegevens van een Belastingplichtige
bevat en de fiscale repercussies ervan, boetes, belastingverhogingen, interesten, resultaten bij Derden (P20,
P25)

265

Resultaatgegevens
Données de résultat
Generiek concept als representatie van specifieke concepten die als resultaat van een automatisch
uitgevoerde use case fungeren (P07)
Bekomen gegevens aan de hand van de ingebrachte selectie door de gebruiker. (P31)

266

Rijksregister
Registre National
RR (Afkorting)
Externe bron van automatisch toegeleverde gegevens voor wat de Natuurlijke Personen betreft. (P01)
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Risico
Risque
Mogelijke fiscale overtreding (P20, P25)

268

Risico-indicator
Indicateur de risque
Een testcriterium op de data betreffende Belastingplichtigen, dat deel uitmaakt van een Risicoprofiel (P20,
P25)

269

Risicoprofiel
Profil de risque
Een verzameling van indicatoren op de gegevens aangaande Belastingplichtigen, die gezamenlijk toegepast
worden om te selecteren welke Controles op welke Belastingplichtigen zinvol zijn (P20, P25)

270

Roerende Voorheffing
Précompte mobilier

271

Romeo
Roméo
Workflow contentieux judiciaire. Cette application prend en charge le suivi du dossier judiciaire depuis sa
création jusqu’à sa solution. (P31)

272

Route van een Vraagdossier
Route d’un Dossier Requête
De chronologische lijst van Geadresseerden die in het Vraagdossier zijn tussengekomen (P20, P25)

273

Saldo van een Schuld
Solde d’une dette
Restant van de schuld (in hoofdsom, kosten en intresten) na een betaling of een vermindering van het
initieel bedrag van de schuld (P31)
Nog te betalen gedeelte van de schuld op bepaalde datum (P31)

273.1

Saldo volgens afbetalingsplan
Solde suivant le plan d’apurement
Nog te betalen gedeelte van de schuld indien het afbetalingsplan gerespecteerd werd op bepaalde datum.
(P31)

274

Samenvattende tabel
Tableau récapitulatif
Tableau reprenant dette par dette : le montant, la nature et le privilège légal (P31)

275

Schadevergoeding
Dommages-intérêts
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Condamnation au paiement d’une certaine somme destinée à réparer un préjudice (P31)
275.1

Schadevergoeding te betalen aan de Staat
Dommages-intérêts à payer à l’Etat

275.2

Schadevergoeding te betalen door de Staat
Dommages-intérêts à payer par l’Etat

276

Schorsing van de verjaring
Suspension de la prescription
Actie die de loop van de verjaringstermijn onderbreekt (P31)

277

Schrapping van een Controleopdracht van het Werkplan
Radiation d’une Mission de Contrôle du plan de travail
Beëindiging van de Controleopdracht zonder volledige Controle (P20, P25)

278

Schriftelijke stellingname: aanslag van ambtswege (DB)
Prise de position par écrit: Imposition d’office (CD)
Intentieverklaring van de administratie om de aangegeven belastbare grondslag of bepaalde andere
elementen te wijzigen ingeval van bepaalde procedureovertredingen door Belastingplichtige. (Directe
belastingen alleen) (P20, P25)

279

Schriftelijke stellingname: Ambtshalve aanslag (BTW)
Prise de position par écrit: Taxation d’office (TVA)
Ambtshalve aanslag inzake BTW (P20, P25)

280

Schriftelijke stellingname: Bericht van wijziging
Prise de position par écrit: Avis de rectification
Intentieverklaring van de administratie om de aangegeven belastbare grondslag of bepaalde andere
elementen te wijzigen. (Directe belastingen alleen) (P20, P25)

281

Schriftelijke stellingname: Proces-verbaal
Prise de position par écrit: Procès-verbal
Titel gecreëerd ingeval niet-akkoord, inzake BTW (P20, P25)

282

Schriftelijke stellingname: Regularisatieopgave
Prise de position par écrit: Relevé de régularisation
Voorstel tot minnelijke schikking inzake BTW (P20, P25)

283

Schuld
Dette
Somme due par le redevable à titre d’impôt, taxe, en principal et interêts. Cfr 31 01 in invorderingen (P07,
P31)
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Het door de belastingschuldige verschuldigd bedrag op uitvoerbare titel in hoofdsom,nalatigheidinteresten
en kosten. (P31)
Het bedrag dat door belastingplichtige verschuldigd is (P08, P31)
Een betalingsvoorstel dat uitvoerbaar verklaard is. De schuld voor een belastingplichtige is de verzameling
van alle types van schulden die de belastingplichtige kan hebben (aangifte / BTW / nalatigheidsinteresten /
...). (P08)
Een vastgesteld recht dat uitvoerbaar verklaard is. De schuld voor een belastingplichtige is de verzameling
van alle types van schulden die de belastingplichtige kan hebben (aangifte / BTW / nalatigheidsinteresten /
...) (P08)
283.1

Met verjaring bedreigde schuld
Dette menacée de prescription
Schuld die in aanmerking komt voor een verjaringstuitende handeling. (P31)

283.2

Schuld ‘bewarende maatregel’
Dette ‘mesure conservatoire’
Dette créée provisoirement par le système dont le montant est égal à zéro en attendant la création de la dette
effective par les services de taxation. (P30)

283.3

Schuld wegens uitgave aan prestatieplichtige
Dette dépens
Sommes à payer à l‘Etat et justifiées par l’accomplissement de certains actes matériels ( art. 1022 CJ) (P31)

283.4

Schulden in betwisting
Dettes contestées
Schulden waar de belastingplichtige tegen de vestiging van de aanslag in conflict is met de FOD Financiën
(P31)

283.5

Totale Schuld
Dette totale
Som van de schulden van eenzelfde belastingschuldige (ingekohierde schulden + niet betaalde
betalingsvoorstellen of taxatievoorstellen) (P31)

284

Schuldenaar
Débiteur
Personne(s) redevable(s) de l’impôt. Rmq : cette personne peut être différente de celle mentionnée au rôle.
(P31)
Personne redevable d’une dette fiscale. (P31)

285

Sjabloon
Document-type / Template
Model van Document, Vraagdossier of uitgaande Correspondentie, eventueel de combinatie van een
Vraagdossier met Correspondentie of Document (P20, P25)
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Template
Template (formulaire)
Dit is een vooraf ingevuld document dat een gebruiker voor het opsturen kan veranderen. Er is een type
template per soort verwittiging (verandering in een opdracht (zie bvb Use Case 02-16), reactie (zie bvb Use
Case 02-07), fiscaal nazicht informeren, risicobeheer informeren (zie bvb Use Case 02-03),… (P02)
Décès, passation d’actes, indivision, saisie immobilière conservatoire, séparation de patrimoine (P31)

286

Specialist
Spécialiste
Ambtenaar die belast is om, in zijn specialisatiedomein, adviezen te verstrekken. (P20, P25)

287

Standpunt
Point de vue
Standpunt van de administratie inzake Controle (P20, P25)

288

Stuiten van de verjaring
Interruption de la prescription
Actie die een nieuwe verjaringstermijn inluidt. (P31)

289

Stuk
Pièce
Document of Correspondentie dat belang heeft of kan hebben voor een Belastingplichtige en dat in het
kader van de wet op openbaarheid van bestuur, in het Enig dossier van een Belastingplichtige kan dienen
geregistreerd te worden (P20, P25)

289.1

Juridisch stuk
Pièce juridique
Document légal (requête, citation, jugement, etc.) qui fait partie de la procédure judiciaire (P31)

290

Taal
Langue

291

Te betalen sommen
Sommes à payer
Te betalen sommen extends inputgegevens (P08)

292

Teamchef
Chef de team
Verantwoordelijke voor het Werkplan van een Team (P20, P25)

293

Tegoed
Créance
In de context van deze use case, is een tegoed een negatief uitvoerbaar vastgesteld recht. Resultaat van een
berekening (proces 5): het tegoed van de belastingplichtige. Bevat het bedrag van het tegoed. (P08)
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In de context van deze use case, is een tegoed gelijk aan een teruggevorderd bedrag. (P08)
Uitvoerbaar verklaard terugbetalingsvoorstel. Is m.a.w. het resultaat van het proces 5 (berekenen schuld en
tegoed) (P31)

294

Template Documentation Patrimoniale
Template Patrimoniale Documentatie
Document invitant les services de la DOCUMENTATION PATRIMONIALE à procéder à un
recouvrement des dommages et intérêts. (P31)

295

Terugbetaalbare voorheffing
Précompte remboursable
Hier spreken we van voorheffingen en/of voorafbetaling van de belastingplichtige aan de FOD Financiën
die terugbetaald kunnen worden. Deze bevinden zich op de fiscale balans van de belastingplichtige. (P05)

296

Terugbetaling
Remboursement
(Bevat het) Bedrag van het Credit als gevolg van de rechtzetting (P07)

297

Terugbetalingsbeletsel
Obstacle au remboursement
Geeft aan dat het terugbetalen van een teveel betaald bedrag voorlopig niet mag worden uitgevoerd (P07)

298

Terugbetalingsvoorstel
Proposition de remboursement
Niet uitvoerbaar negatief vastgesteld recht. (P08)

299

Terugbetalingsbericht
Avis de remboursement
Bericht aan de belastingplichtige aangaande een door Financiën terug te betalen bedrag (P08)

299.1

Reden van terugsturing
Motif du renvoi
Terugbetalingsbericht kan teruggestuurd worden omwille van volgende redenen (P08):
Adres niet gekend
Ontoereikend adres
Verhuisd / vertrokken naar het buitenland
Faling
...

300

Teruggave
Restitution
Deel (kan ook volledig) van het tegoed dat niet aangewend wordt voor een schuld. (P08)
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Het tegoed dat niet aangewend wordt voor een schuld. (P08)
Dit kan zijn (P08):
Teveel betaalde som (uit wachtregister)
Tegoed dat niet kon worden aangewend
Kostenstaat
300.1

Teruggave Speciaal geval
Restitution pour cas spécial
Teruggave die niet kan worden uitbetaald aan de rechthebbende vermeld in de uitvoerbaar verklaarde titel
(P08)

301

Titularis
Titulaire
Operationele verantwoordelijke voor een Controleopdracht, gekozen door de Teamchef in zijn Team of
door de Teamchefs van verschillende Teams (P20, P25)

302

Toegangsrechten
Droits d’accès
Verschillende gegevens (attributen) of business entiteiten (concepten) krijgen elk verschillende
toegangsrechten toegewezen, afhankelijk van de aard van het gegeven, de territoriale bevoegdheid, de
materie bevoegdheid... (P01)

303

Toelating van de reglementaire bemiddelaar
Autorisation du conciliateur réglementaire
Autorisation de déposer une plainte donnée par le fonctionnaire compétent en application de l’article 29
alinéa 2 du Code d’instruction criminelle. (P31)

304

Type schuld
Type de dette
A = les dettes les plus simples à traiter,
B = dettes moyennement complexes
C = dettes les plus complexes à traiter. (P31)

305

Type Werkinstructie
Type d’instruction de travail
Eén van volgende (P20, P25):
Controleactie
Controle, Controleopdracht
Opsporing, Opsporingsverzoek
Zaak
Opsporingstaak
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Expertise-aanvraag, Expertise

306

Uitnodiging ten kantore
Invitation au bureau
idem (P20, P25)

307

Uitnodiging tot betaling van zijn aandeel
Invitation de paiement de sa quote-part
Uitnodiging aan de belastingschuldige met de verplichting zijn aandeel in de schuld te betalen. (P31)

308

Uitvoerbaar verklaard bedrag
Montant rendu exécutoire
Vastgesteld recht dat uitvoerbaar is (uitvoerbare titel bestaat). (P08)

309

Uitvoerbaar Tegoed
Créance rendue exécutoire
de FOD Fin kan gedwongen worden om het tegoed te voldoen aan de belastingplichtige (P08)

310

Uitvoerbare Schuld
Dette rendue exécutoire
de belastingplichtige kan gedwongen worden om zijn schuld te voldoen (P08)

311

Uitvoerbare Titel
Titre exécutoire
Acte authentique qui permet à l'administration de poursuivre judiciairement le redevable en vue du
recouvrement de sa dette (P31)

312

Uitvoerend beslag onder derden
Saisie-arrêt-exécution
... (P31)

313

Uitvoerend beslag op onroerend goed
Saisie immobilière exécutoire
Procedure om een onroerend goed uit te winnen (P31)

314

Uniek identificatienummer
Numéro d’identification unique
UIN (afkorting)
Numéro d’identification unique
Numéro d'identification unique du redevable (P31)
Numéro national (personnes physiques) ou numéro d’entreprise (personnes morales) (P31)
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Het identificatiegegeven dat door FOD FIN gebruikt wordt om een Enig Dossier uniek te identificeren
(P01)

315

Urgent-indicatie
Indication de l’urgence
Indicatie door de afzender dat de Correspondentie dringend is (P20, P25)

316

Urgent-justificatie
Justification de l’urgence
Verantwoording voor Urgent-indicatie. Maximaal enkele woorden (P20, P25)

317

Urgentiecode
Code d’urgence
réponse immédiate, réponse dans la semaine, réponse dans le mois (P31)

318

Vastgesteld Recht
Droit constaté
Voor DB (directe belastingen): een betalingsvoorstel of een terugbetalingsvoorstel (08-05). In deze use
case betreft het enkel betalingsvoorstel.
Voor BTW, BV (Bedrijfsvoorheffing), RV (Roerende Voorheffing): het aangegeven bedrag of het
gevalideerde bedrag na controle. (P08)

319

Vennootschapsbelasting
Impôts des Sociétés

320

Verantwoordelijke Diensten
Services responsables
De verschillende diensten welke hun specifieke verantwoordelijkheden hebben binnen het kader van het
beheren van een Enig Dossier (P01)
Een verantwoordelijke dienst is een onderdeel van een "N-3 Centrum". Als verantwoordelijke diensten
worden bijgevolg bedoeld alle verschillende diensten welke hun specifieke verantwoordelijkheden hebben
binnen het kader van het Enig Dossier (beheer, controle, inning, invordering, …). (P01)

321

Verduidelijking van de weigering
Motivation d’un refus
Omschrijving waarom het afbetalingsplan werd geweigerd. Bv.: vervaldag verlopen, aantal mensualiteiten
te hoog,… (P31)

322

Vereffening
Liquidation
Décision des organes compétents d’une Société ou jugement prononçant la mise en liquidation d’une
Société (P31)
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Vereniging
Association
Groepering van personen, Natuurlijke of Rechtspersoon. Een vereniging kan zelf Rechtspersoon zijn, maar
is dit niet noodzakelijk per definitie. Voorbeelden van verenigingen (P01)
met rechtspersoon:
Vereniging Zonder Winstoogmerk
zonder rechtspersoon:
biljartclub
sportclub

324

Vergunningen en toelatingen
Permis et autorisations

325

Verificatie
Vérification
Verzameling van specifieke verplichte controles van de boekhoudkundige verrichtingen van de
rekenplichtige, omvat ofwel een Cyclische Controle of een Controle Einde Beheer. (P09)

326

Verificatiecyclus
Cycle de vérification
Periode van nazicht waarop specifieke controles moeten worden uitgevoerd. (P09)

327

Verjaring
Prescription
... (P31)

328

Verklaring van schuldvordering
Déclaration de créance
Liste reprenant le total des dettes d’un redevable (P31)

328.1

Déclaration de créance provisionnelle
Aangifte van voorlopige schuldvordering
Liste reprenant une déclaration de créance pour un EURO (P31)

329

Vermoedelijke kosten
Frais présumés
Evaluation par l’Administration de l’ensemble des frais de poursuite qui seront encore exposés jusqu’à la
vente du bien (P31)

330

Vervaldag
Date d’échéance
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Datum waarop de belasting moet betaald zijn (deze datum is vermeld in het uitvoerbaar verklaard titel)
(P31)
330.1

Vervaldag mensualiteit
Date d’échéance de la mensualité
Datum waarop maandelijks volgens het afbetalingsplan moet betaald worden. (P31)

331

Vervaltermijn
Echéance
Délai à respecter (P31)

332

Vervolging
Poursuite
Contient l’acte que le huissier de justice pose dans le cadre de la mission et la date de signification. (P31)
Contient tous les actes posés pour obtenir l’apurement de la dette. (P31)

332.1

Actieve vervolging
Poursuite actieve
Vervolgingen werden ingesteld teneinde de invordering van de schuld te bewerken. Deze vervolgingen zijn
nog aan de gang en nog niet als afgehandeld in het systeem ingebracht. (P31)

333

Verwachte gegevens
Données attendues
Generiek concept als representatie van specifieke concepten die als verwacht resultaat van een automatisch
uitgevoerde use case fungeren. Cfr resultaatgegevens. (P07)

334

Voertuigeninschrijvingen
Véhicules inscrits

335

Vonnis
Jugement
Sentence rendue par une juridiction (P31)

335.1

Voor de Staat ongunstig vonnis, in laatste aanleg
Jugement de dernier ressort défavorable à l’Etat
Sentence rendue par une juridiction et qui n’est plus susceptible d’un recours ordinaire et qui est
défavorable à l’Etat (P31)

336

Voorafbetaler
Personne qui fait le versement anticipé
Belastingplichtige die voorafbetalingen uitvoert. (P07)

337

Voorafbetaling
Versement anticipé
©FOD Financiën,2004

49

B&I
Verklarende Woordenlijst

Version: 6.0
Date: 25 juni 2004

Spontane betaling die verrekend wordt bij het vestigen van de aanslag (P08)
337.1

Referentie nummer voorafbetalingen
No de référence des versements anticipés

338

Voorgestelde Route van een Vraagdossier
Route proposée d’un Dossier Requête
Voorstel voor de chronologische lijst Geadresseerden binnen de FOD Financiën aan wie het Vraagdossier
chronologisch gestuurd dient te worden (P20, P25)

339

Voorlopig rapport Opsporing
Rapport provisoire Recherche
Voor het overleg met opdrachtgever opgestelde rapport inzake Opsporing (P20, P25)

340

Voornamen
Prénoms

341

Voorstel
Proposition
Dit kan zijn (P08):
Ontheffing van nalatigheidsinteresten
Ontheffing van vervolgingskosten
Ontheffing van gerechtskosten
Toekenning van moratoriuminteresten

342

Voorstel tot Definitieve Schriftelijke stellingname
Proposition de prise de position par écrit définitive
Standpunt dat wordt voorgelegd aan de adviesgevende dienst en/of Hiërarchische overste (P20, P25)

343

Voorstel van akkoord
Proposition d’accord
Voorstel van wijziging belastbare basis taxatie waarmee Belastingplichtige al dan niet akkoord kan gaan
(P20, P25)

344

Voorstel tot beslissing
Proposition de décision
Voorstel beslissing ingebracht in het systeem door de senior dossierbeheerder die de aanvraag tot ontlasting
heeft nagezien. (P31)

345

Vraag om advies
Demande d’avis
Vraag om advies aan een Specialist of gespecialiseerde Dienst (P20, P25)
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Vraag om in onwaarde aan te nemen
Demande de mise en surséance
Aanvraag om in onwaarde aan te nemen
Verslag dat verwijst naar de elementen van het enig dossier en een verzoek formuleert op grond van die
elementen om een aanneming in onwaarde te verantwoorden. Wordt hier aangevuld met voorstel tot
beslissing definitief akkoord, gemotiveerde voorlopig akkoord en gemotiveerde afwijzing (P31)

347

Vraag om juridische actie
Demande d’action judiciaire
Dossier dans lequel une action judiciaire est demandée par la recette (citation en responsabilité, citation en
faillite, action paulienne, plainte avec constitution de partie civile,…) (P31)

348

Vraag om strafrechtelijke vervolging
Demande de poursuite pénale
Dossier dans lequel une poursuite pénale est demandée par la recette (P31)

349

Vraagdossier
Dossier Requête
Dossier waarin een Vraag wordt gesteld en tot een resultaat wordt gekomen (P20, P25)

350

Vragenlijst
Questionnaire
Vraag om Inlichtingen (Synoniem)
Correspondentie met vragen die wordt verstuurd (P20, P25)

351

Wachtregister
Registre d’attente
Verzameling van niet toewijsbare betalingen (P07, P08)
Wachtregister Extends Resultaatgegevens (P07)

352

Website
Site internet

353

Werkgever
Employeur

354

Werkinstructie
Instruction de travail
Generieke naam voor (P20, P25):
Controleactie
Controle, Controleopdracht
Opsporing, Opsporingsverzoek
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Zaak
Opsporingstaak
Expertise-aanvraag, Expertise

355

Werkplan
Plan de travail
Inventaris van geplande Controleopdrachten van een functionele afdeling (P20, P25)

356

Werkplannummer
Numéro du plan de travail
Unieke referentie van een Controleopdracht (P20, P25)

357

Zaak
Affaire
Onderzoek naar gegevens dat niet aan Belastingplichtigen wordt gelinkt, of atie op een geïdentificeerd
fiscaal probleem voor een reeks dossiers, of groepering van Controles op basis van een ander
gemeenschappelijk aspect (P20, P25)

358

Lijst Aangiften
Liste des déclarations

358.1

Notificatie aanvraag om vermindering van de onroerende voorheffing notificatie
Notification d’une demande de réduction du précompte immobilier
bericht van de notaris nopens de verleden akte

358.2

Roerende voorheffing
Précompte mobilier

358.3

Aangifte in de roerende voorheffing, inkomsten van aandelen of delen en van belegde
kapitalen
Déclaration au précompte mobilier, sur les revenus d’actions ou de parts et les capitaux investis

358.4

Aangifte in de bedrijfsvoorheffing aan de bron verschuldigd op wedden lonen pensioenen
renten
Déclaration au précompte professionnel dû à la source sur les salaires, rémunérations, pensions, et rentes

358.5

Aangifte in de bedrijfsvoorheffing aan de bron verschuldigd op wedden lonen pensioenen
renten ten gebruike van de sociale secretariaten
Déclaration au précompte professionnel du à la source sur les salaires, rémunérations, pensions, et rentes
a l’usage des sécrétariats sociaux

358.6

Aangifte in de vennootschapsbelasting bni (ven)
Déclaration à l’impôt des non-résidents (soc)

358.7

Aangifte personenbelasting
Déclaration à l’impôt des personnes physiques
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358.8

Aangifte bni personenbelasting (Belasting niet-inwoners)
Déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques)

358.9

Aangifte rechtspersonenbelasting
Déclaration à l’impôt des personnes morales

358.10 Aangifte in de vennootschapsbelasting
Déclaration à l’impôt des Sociétés
358.11 Samenvattende opgave van de fiches 281.n
Relevé récapitulatif des fiches 281.n
358.12 Samenvattende opgave van de fiches van de commissies makelaarslonen
Relevé récapitulatif des fiches de commissions courtage
358.13 Verkeersbelasting
Taxe de circulation
358.14 Belasting op de automatische ontspanningstoestellen (AO)
Taxe sur les appareils automatiques de divertissement (AD)
358.15 Aangifte in de belasting op de spelen en weddenschappen
Déclaration à la taxe sur les jeux et paris
358.16 Eurovignet
Eurovignette
358.17 Aangifte overlating handelsfonds
Déclaration de cession de fonds de commerce
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