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2. Introduction
Cette synthèse décrit les systèmes IT actuels qui supportent les processus de Contributions &
Recouvrement au sein de SPF Fin. Cette synthèse est le reflet des différentes interviews qui ont été
enregistrées avec les responsables de service du département SPF Fin ICT et donne ainsi une
description de l’actuel soutien offert par les systèmes IT à ces processus. Ce rapport est une transcription
fidèle des interviews dont le contenu a été validé par les participants aux interviews.
Sur la base de l’architecture du futur système, cette analyse nous permet de donner des conseils fondés
sur la stratégie de migration à mettre en œuvre pour passer des systèmes actuels au futur Système
Intégré pour les Contributions et le Recouvrement appelé à supporter le dossier unique du contribuable.
Ce document a pour objectif de fournir une vue d’ensemble de l’ensemble des applications de SPF Fin
pour le domaine Impôts directs et TVA. Cette vue d’ensemble détermine ainsi le niveau de détail du
présent document.

Ce document comporte 3 parties :
Aperçu des responsables de service qui ont été consultés dans le cadre de la présente étude ;
Synthèse des systèmes actuels qui supportent les processus de Contributions et Recouvrement ;
Les rapports détaillés des interviews sur lesquelles la synthèse est basée.

Le Chapitre 3 comporte la liste des responsables qui ont été consultés pour obtenir une bonne
compréhension des applications actuelles qui supportent le département des Contributions &
Recouvrement.
Sur la base des informations qui ont été rassemblées au cours des interviews et des autres contacts avec
SPF Fin, le chapitre 4 fournit un aperçu des systèmes IT actuels qui supportent les processus de
Contributions & Recouvrement. L’architecture des systèmes supportant les impôts directs et ceux
soutenant la TVA est analysée. Le chapitre 4 fait également le point sur les processus Coperfin : quels
sont les processus qui supportent les processus administratifs et y a-t-il une correspondance
fonctionnelles entre ces processus ? Le chapitre 4 illustre également les points forts des systèmes IT
actuels, ainsi que les points faibles connus des applications. La dernière partie du chapitre 4 fournit des
idées et des considérations concernant la migration vers l’architecture future.
Les rapports détaillés des diverses interviews qui ont été réalisées au cours des mois de mars et avril
2004 avec les différents responsables de service de SPF Fin ont été joints en annexe à titre
d’information.
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Guido Tieleman
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Déclaration TVA

Canaux d’Input modernes

Rekening Courant

Obligations contrôle TVA

Enrôlement manuel

BCTE

Entrepreneurs enregistrés

Signalétique

Taxe de circulation automatique

TCnA

Paiements anticipés

Précompte immobilier

BelcoTax

Numéro de compte par NN

Fichiers reçus de BCSS

Impôts non résidents

Année d’imposition

NP

ICPC

ISOC

PB/IPP Calcul

PB/IPP Général + Validation

La présente analyse de la situation actuelle est basée sur une série d’interviews réalisées avec les
responsables de service de SPF Fin. Ces interviews ont été effectuées pendant les mois de mars et avril
2004. Le tableau ci-dessous indique les responsables de service et leur domaine respectif d’expertise qui
nous ont fourni des informations pertinentes qui nous ont permis de réaliser cette synthèse.

3

3

3

3

3

3
3

Marc Willems

3

Pour plus d’informations concernant la date, le lieu et les caractéristiques des systèmes dont il a été
question, nous renvoyons à l’Annexe A contenant les informations détaillées rassemblées au cours des
interviews.
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4. Contributions & Recouvrement
4.1 Vue d’ensemble de l’architecture
4.1.1 Impôt direct
Plusieurs systèmes supportent les processus actuels qui gèrent le département des impôts sur les
personnes physiques et les sociétés. Plusieurs groupes d’application sont à distinguer.
Le groupe PB/IPP est responsable de la collecte, de la validation et du calcul de l’impôt dû aussi bien par
les personnes physiques que les PME. PB/IPP traite également certains éléments externes comme le
ticket modérateur et la cotisation spéciale à la sécurité sociale.
Le système ISOC supporte l’enrôlement des personnes morales et des sociétés, ainsi que les processus
d’imposition des non-résidents.
Les titres exécutoires qui sont générés par les différents systèmes au sein du SPF Fin sont centralisés
dans le système ICPC. ICPC introduit les titres exécutoire ou les droits d’impôt dans la comptabilité et
assure le suivi de la perception. Si nécessaire, ICPC se charge également de la perception de ces droits.
A part l’ICPC, il y a également le système de l’enrôlement manuel. Il s’agit du système d’origine pour le
recouvrement au sein du département des impôts directs. Le système est encore utilisé pour les
recouvrements urgents et pour les cas qui n’ont pas pu être automatisés.
Les données relatives aux personnes physiques sont gérées au niveau central dans la banque de
données NP et les données concernant le compte sont gérées par un numéro national par l’intermédiaire
du Numéro de Compte par banque de données NN.
Le groupe de l’application année d’imposition gère la banque de données de l’année d’imposition
regroupant les entités fiscales qui recevront une déclaration fiscale.
BelcoTax rassemble, valide, enrichit et offre la possibilité de consultation de toutes les données
électroniques concernant les impôts des contribuables, notamment le salaire, les pensions de retraite,
etc.
Le précompte immobilier est géré par un groupe d’applications. Le précompte immobilier due par un
propriétaire est calculé sur la base des données cadastrales en tenant compte des réductions
éventuelles.
La taxe de circulation est gérée par deux systèmes différents : un système pour la taxe de circulation
automatique et un système pour la taxe de circulation non automatique. La taxe de circulation qui peut
être automatisée se rapporte à la plus grande partie du parc automobile. La taxe de circulation non
automatique est très spécifique et est supportée par une application entièrement indépendante.
Le diagramme sur la page suivante donne un aperçu des systèmes IT supportant ces processus. Il s’agit
d’un fichier Visio.

FODFIN-ASIS-DirBelSynthese-V04.vsd

(MS-Visio ou un visualiseur est nécessaire pour ouvrir ce fichier).
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Onroerende voorheffing

Patris

Taxatiekantoor #
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4.1.2 TVA
Les systèmes qui soutiennent le traitement de la TVA peuvent être subdivisés dans différents groupes
d’application logiques.
La Signalétique gère les informations concernant l’assujetti à la TVA et ses activités. Les inscriptions sont
enregistrées dans un Compte Courant. Ce groupe d’applications organise également le contrôle de la
TVA.
Les assujettis à la TVA, avec obligation de déclaration, fournissent périodiquement une déclaration
permettant au service de la TVA de déterminer le montant de la TVA à payer sur les activités
économiques réalisées par l’assujetti à la TVA au cours d’une période déterminée. Ces montants (qui
peuvent être négatifs) sont inscrits au débit du Compte Courant.
Les informations envoyées par les assujettis à la TVA à l’administration de la TVA sont traités par les
Canaux Input modernes et les applications du groupe Contrôle TVA des Assujettis complètent les
différents mécanismes de contrôle.
Les applications qui supportent le compte d’attente TVA et les remboursements gèrent les recettes et
leur utilisation dans le domaine de la TVA.

L’application BCTE gère les demandes de remboursement de la TVA des assujettis à la TVA étrangers
qui paient la TVA dans notre pays.
Le diagramme sur la page suivante illustre les systèmes IT qui supportent ces processus. Il s’agit d’un
fichier MS-Visio.

FODFIN-ASIS-BTW-S
ynthese-V03.vsd

(MS-Visio ou un visualiseur est nécessaire pour ouvrir ce fichier).
.
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Caractéristiques fonctionnelles
Les processus Coperfin décrivent les caractéristiques fonctionnelles du système futur pour le
département Contributions & Recouvrement. Le système actuel soutient déjà dans une certaine mesure
ces fonctionnalités. Une analyse du soutien fourni par les différents processus Coperfin des groupes
d’application permettra de déterminer la stratégie de migration à mettre en œuvre.

3

ISOC

32

ICPC

34

Processus 31

3

Processus 30

3

Processus 25

33

Processus 20

Processus 9

PB/IPP Calcul

Processus 8

31

Processus 7

PB/IPP Général +
Validation

Processus 6

Processus 5

Processus 1

Groupe actuel
d’applications

Processus 2

Le tableau ci-dessus indique les processus supportés dans une certaine mesure par le groupe
d’applications existant. Une description succincte de ces processus en jointe en l’Annexe B.

35

Dir VI.6 - NP
Dir VI.6 – Année
d’imposition

35

Dir VI.6 – Fichiers reçus par
l’intermédiaire de BCSS

35

Dir VI.6 – Impôt non
résidents

35

Dir VI.6 – Numéro de
compte par NN

35

35

35
35

Dir VI.6 - BelcoTax

3

Paiements anticipés

3

Précompte immobilier
Taxe de circulation
automatique

3

3

3

3

3

3

TCnA

3

3

3

3

3

3

1

Le processus 5 est soutenu pour P, PME et non résidents

2

Soutien Coperfin du processus 5 pour NVB, VEN, RPB

3

ICPC couvre les besoins du processus 6 pour P, PME et GE

4

La comptabilité assure le traitement des droits fiscaux et des recettes.

5

Domaine P/PME
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3

Processus 8

Processus 6

3

Processus 7

Processus 5

Processus 1

Groupe actuel
d’applications

Processus 2
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3

Entrepreneurs enregistrés
Signalétique

3

BCTE

3

3

36

Enrôlement manuel

3

Compte Courant

37

Contrôle TVA Assujettis –
liste des clients
Contrôle TVA Assujettis –
Livraisons ICM

38

Contrôle TVA Assujettis –
Approvisionnement ICM

39
3

Contrôle TVA Assujettis –
VIES Signalétique
Canaux modernes Input

3

Déclaration TVA

3
3

Compte d’attente et
Remboursements TVA

Les processus 20, 25, 30 et 31 ne sont pas supportés par les systèmes actuels.

4.2 Points forts et point faibles significatifs du point de vue des
personnes interviewées
4.2.1 Points forts
Groupe
d’applications
PB/IPP

Description
Les données IPCAL peuvent être utilisées comme point de départ pour établir
toutes sortes de statistiques. Le principe en est défini mais n’est pas encore

6

Système d’origine pour le recouvrement des impôts directs. Ce système est toujours utilisé pour
l’enrôlement manuel de cas particuliers.
7

Collecte et gestion des données donnant lieu à la levée de la TVA.

8

Informations fournies par les Etats membres de l’UE pour contrôler le paiement de la TVA.

9

Informations fournies par la TVA belge pour contrôler le paiement de la TVA
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Calcul

appliqué de manière systématique.

ISOC

Les données fournies par PM/Enrôlement sont de bonne qualité.

ICPC

Souplesse des mécanismes génériques de la comptabilité permettant de
réduire l’impact des modifications du cryptage des droits fiscaux
La comptabilité supporte un double circuit de comptes, d’une part le compte
financier et d’autre part les comptes de transfert..

Enrôlement
manuel

Les utilisateurs finals observent des délais de réaction appropriés.

4.2.2
Points faibles relatifs à la maintenabilité et la gérabilité des applications
Groupe
d’applications
PB/IPP
Général +
Validation
Calcul

Description
Logique enchevêtrée pour P et PME: la validation et le calcul de P sont
enchevêtrés avec la validation et le calcul des PME.
La même logique a été implémentée en différents endroits : rpésence de 2
implémentations différentes des routines de calcul fiscal (1 pour batch, 1 pour
online), présence de 3 implémentations différentes des routines de validiation
(intranet on-line, TaxOnWeb, routine batch).
Accroissement de la complexité fonctionnelle du domaine : l’augmentation du
nombre de catégories de contribuables parmi les non résidents a un impact
considérable sur les algoritmes de calcul et en accroît considérablement la
complexité. Cette complexité du calcul augmentera davantage en raison de la
réforme fiscale. Cette complexité se répercutera sur le traitement des données
de l’exercice 2004, c’est à dire au cours de la préparation et les ajustements
qui devront être appliqués en 2005.
Lors d’une correction (par exemple pour l’assiette imposable), un nouveau
calcul est effectué, immédiatement suivi d’un calcul sur la base des données
d’origine, afin de déterminer la différence entre les 2 calculs, de manière à
corriger les statistiques (autrement, les statistiques indiqueraient un montant
trop élevé du fait que le calcul a été effectué à 2 reprises).
Structure non modulaire : il est très difficile de tester le programme du fait qu’il
ne peut être tester que dans son ensemble (structure non modulaire,
partielement du à une complexité intrinsèque des règles et de la matière à
traiter).
Documentation complète non disponible : il y a certaines règles de calcul qui
ont uniquement été implémentées dans le code source et qui ne sont pour
ainsi dire pas documentées.
Il n’y a pas de tests de régression systématiques (ni de tests de régression qui
ont été effectués).
Peu de personnes ont une connaissance approfondie du volet ICT du calcul
fiscal. L’obstacle le plus isouvent cité en ce qui concerne la possibilité de faire
évoluer ou de modifier l’approche du système est le manque de moyens et de
personnes.

ISOC

PM et ses programmes associés sont particulièrement complexes. De
nouveaux programmes ont été ajoutés au programme de tratiement pour
corriger les erreurs des programmes précédents.
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Il faudrait revoir la structure actuelles des données de PM. Toute modification
apportée à la structure des données de PM peut conduire à l’adaptation de +/350 programmas, mais les compétences et les connaissances informatiques
sont insuffisantes.
NP

Dir VI.6 est responsable de la délivrance d’extraits du RR au format demandé
par les systèmes de réception, c’est à dire que Dir VI 6 est responsable de la
maintenance de ces adaptations. Par ailleurs, il n’y a pas de suivi des
inconsistances ou erreurs transmises à RR et personne ne sait donc si ces
erreurs ont été corrigées.

Paiements
anticipés

Intégration avec BCE : PA utilise des numéros de référence qui devront être
éliminés pour réaliser l’intégration avec BCE du fait que ces numéros dans
BCE concernent parfois d’autres contribuables.

Taxe de
circulation
automatique

La maintenabilité de l’application est rendue difficile en raison des nombreux
bogues, du manque de documentation et de personnes maîtrisant
l’application. De plus, les exigences changent régulièrement.

Signalétique

Le fichier signalétique est consulté par environ 500 applications sous le
contrôle d’autres services. La moindre modification comme l’allongement du
numéro de TVA peut donc avoir un impact considérable.

Compte
Courant

Le format du CC est différent du format CC des archives.

BCTE

L’application est basée sur MS-Access qui n’est pas appropriée pour ce type
d’applications. Une charge plus élevée est prévue avec l’élargissement de
l’Union européenne.

Points faibles des caractéristiques fonctionnelles
Groupe
d’applications

Description

PB/IPP

Il est nécessaire de pouvoir continuer à exploiter le fichier de calcul (IPCAL)
comme source principale de toutes les données d’une année fiscale de P et
des PME.

Général +
Validation

La structure des bureaux de taxation n’est pas entièrement visible. Ce n’est
pas le bureau de contrôle qui est indiqué, mais le bureau de taxation central,
ce qui entraîne l’enregistrement d’informations de contact erronées dans le
formule de déclaration.

Calcul

Le numéro de compte sur lequel le remboursement doit être fait doit être traité
par une application séparée.
Dir VI.6 :
Fichiers reçus
par
l’intermédiaire
de BCSS

SPF FIN n’a aucun contrôle sur la qualité des données et il est très difficile de
définir des règles de validation appropriées.

Dir VI.6 : Impôts
des non
résidents

Il n’y a aucun soutien pour la consultation des données gérées par les fichiers
BNI.

Dir VI.6 :
BelcoTax

Il n’y a qu’un seul transfert des données entre BelcoTax et Betax, et toute
modification ultérieure doit être traitée à l’aide d’un dossier (non électronique)
en raison du considérable impact sur le reste de la chaîne de traitement.
Les fournisseurs de données ne peuvent pas utiliser NN pour identifier les
personnes concernées en raison de la loi sur la protection de la vie privée, ce
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qui fait qu’il rechercher une correspondance sur la base du nom et de
l’adresse.
Taxe de
circulation
automatique

La qualité des données entrantes de DIV laisse à désirer.

Entrepreneurs
enregistrées

Le point faible principal réside dans les restrictions provenant du contexte
légal et du fait qu’il faut concilier plusieurs intérêts différents (FODS, services
et groupes d’intérêt) dans ce répertoire. Les décisions à prendre peuvent
demander jusqu’à 6 mois.

Signalétique

Bien que BCE est devenu maintenant la source la plus importante
d’information, il n’est toujours pas possible d’instaurer une automatisation
poussée du fait qu’il y a une trop grande différence entre TVA et BCE. Par
exemple, le numéro de TVA dans la TVA compte 9 chiffres alors qu’il
comprend 10 chiffres dans BCE.
Les ajustements hebdomadaires ne posent aucun problème du point de vue
concret. Le problème est d’ordre technique. En cas de deux modifications
successives pour le même assujetti à la TVA au cours de la même semaine,
la première modification est écrasée par la deuxième.

Obligations
Contrôle TVA

La quantité de supports magnétiques à traiter est trop élevée. Le simple fait de
retirer les supports magnétiques des enveloppes requiert déjà un temps
précieux.
Le système de numérisation par balayage n’est pas encore opérationnel.
Selon les constatations initiales, il semble que les clients ont du mal à
reproduire les formulaires prescrits sur leur PC.

Canaux Input
modernes TVA

Il n’existe aucun système électronique pour la gestion des mandats.
Le compte courant ne présente pas la situation la plus récente : les amendes
et les intérêts ne sont pas intégrés du fait que ceux-ci ne sont calculés qu’une
seule fois pas mois.
Réactions des clients concernant l’introduction de XML L’introduction de la
dernière version d’INTERVAT ne se déroule pas comme prévue, la préférence
semble aller vers EDI

Déclaration
TVA

L’intranet est de plus en plus souvent utilisé pour la consultation et la mise à
jour (par CCFF). Intranet et le mainframe ne sont pas bien intégrés.

BCTE

BCTE est composé de deux départements séparés (“Rembours” et
“Contrôle”). Les deux services ne sont pas intégrés et seul le service
« Rembours » dispose de moyens informatiques officiels. Le service
« Contrôle » utilise des feuilles de calcul.

Points faibles des caractéristiques opérationnelles des applications
Groupe
d’applications
PB/IPP
Général +
Validation

Description
La délivrance d’informations par BCE à PB/IPP ne s’effectue pas de manière
synchronisée avec le timing PB/IPP

Calcul
ISOC

Fréquence trop faible de la mise à jour sur la base des données BCE.
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ICPC

Les périodes d’activité batch (la nuit) deviennent trop longues. La charge de
travail est caractérisée par un très grand nombre d’opérations I/O.

Canaux Input
modernes TVA

La disponibilité du mainframe n’est pas conforme avec “SLA” non écrit du site
web.
Aucun DRP n’a été prévu.

Déclaration
TVA

Les applications Intranet sont basées sur OpenSource (par exemple, MySQL).

4.3 Considérations concernant la migration
Au cours des interviews, nous avons noté les considérations concernant la migration vers un système
intégré.
Un certain nombre d’applications doivent être régulièrement adaptées pour répondre à la nouvelle
législation. Certaines applications sont considérées comme stables et maintenables. Il va sans dire que
pour les applications considérées comme stables et maintenables, le besoin de migration est jugé
comme moins important en comparaison avec les applications dont le coût de maintenance est
actuellement élevé. Un exemple : pour PB/IPP – validation, la migration n’est pas considérée comme une
nécessité du fait que la maintenance annuelle de PB/IPP – validation est actuellement gérable.
Les règles utilisées pour différents groupes d’applications sont insuffisamment documentées. Dans
certains cas, il faut consulter le code source.
Le plus souvent, il est conseillé d’appliquer l’intégration des données et l’utilisation d’une base de
données relationnelle comme étapes de migration :
La gestion et la migration de données dans le cadre du développement d’un système intégré sont
considérer comme des risques majeurs.
Pour PB/IPP, il est conseillé d’intégrer IPCMSERV & Informations complémentaires Impôts
Communaux (IPTAUX) & PMB & BTXM8 (etc.) … dans une base de données relationnelle au
service de SPF FIN.
Pour ISOC, il est conseillé de réaliser une copie relationnelle de PM et d’adapter
systématiquement les programmes d’enrôlement de manière à utiliser la copie relationnelle qui
est alors régulièrement mise à jour à partir de PM (lorsque un nombre suffisant d’applications
auront franchi cette étape, la copie relationnelle pourra faire office de master et le fichier PM
actuel deviendra une copie jusqu’à ce que toutes les applications auront été mises à jour).
Une attention toute particulière devra être accordée à la qualité des données lors du
regroupement des groupes de données appartenant aux différents départements au sein de SPF
FIN. La fréquence des mises à jour et l’importance relative des données diffèrent de département
à département. Il conviendra donc de veiller à ce que la qualité des données dans le groupe de
données demeure au même niveau.
En ce qui concerne la taxe de circulation automatisée, il faudra tenir compte du risque que
représente la migration éventuelle d’une structure de données relativement complexe : > 25
entités + 20 fichiers périphériques pour la comptabilité.

Il existe des applications utilisées de manière isolée, par exemple, taxe de circulation non automatisée et
BCTE ; ces applications ont été développées par une autre technologie différente de celle utilisée pour
les autres applications.
Les formats de la signalétique TVA présentent de nombreuses différences (différences entre le format
utilisé au sein des services de TVA, le format utilisé pour BCE et le format européen VIES). L’intégration
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devra tenir compte de ces différences de formats. Dans le futur, le fichier signalétique centralisé devrait
également contenir l’historique. Le système actuel en est incapable, alors qu’il s’agit d’une exigence de
l’Europe/VIES. Un système centralisé pourrait faciliter l’adaptation directe du fichier signalétique sans
entraîner la perte des modifications.
En ce qui concerne BCTE, un problème pourrait se présenter au niveau organisationnel. Actuellement,
les deux services (Contrôle et Rembours) travaillent de manière indépendante.
Dans le cadre de la transition vers une gestion plus centralisée de la paramétrage de
l’autorisation/authentification (par l’intermédiaire du Projet Identity Management), il faudra veiller à ce qu’il
soit possible de continuer à maîtriser la paramétrage et à susciter suffisamment de confiance dans les
profils créés (en d’autres termes, veiller à ne pas donner trop de droits d’accès à certaines personnes).

Pour PB/IPP, les principes stratégiques suivants sont actuellement utilisés :
Le rôle central de BETAX comme dépositaire de toutes les données relatives à l’assiette
imposable (remarque : la différence avec Belco Tax réside dans le fait que Belco Tax comporte
plusieurs lignes pour les revenus professionnels (1 par employeur), alors que BETAX utilise des
montants adressés pour les revenus professionnels.
Positionnement d’IPCAL comme détenteur de toutes les informations relatives au calcul fiscal
effectif et comme source de génération de toutes autres informations dérivées.
Maîtrise de la complexité tant au niveau de la validation que du calcul.
Il faut éviter les implémentations inutiles pour la validation (3 versions sont utilisées) et le calcul
(2 versions sont utilisées).
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5. Bijlage A - Overzicht
De individuele groepen van applicaties die de afhandeling van Belastingen & Invordering in de huidige IT
omgeving ondersteunen worden in het volgende overzicht kort beschreven. De gedetailleerde interview
rapporten die de informatie vergaard tijdens verschillende interviews synthetiseren worden
gedocumenteerd in de hierna volgende bijlagen.
PB/IPP – Algemeen + Validatie: De functionaliteit van deze applicatie groep is het verzamelen van alle
gegevens noodzakelijk voor de berekening van de personenbelasting gecombineerd met de validatie van
de gegevens. De resultaten van onze interviews worden in detail gedocumenteerd in Bijlage A-1.
PB/IPP – Berekening: Deze applicatie groep is verantwoordelijk voor het berekenen van de
verschuldigde belasting voor zowel P als KMO. Ook bepaalde externe elementen zoals ‘remgeld’ en de
bijzondere bijdrage aan de sociale zekerheid worden in deze groep behandeld. De resultaten van onze
interviews worden in detail gedocumenteerd in Bijlage A-2.
ISOC: Ondersteunt de incohiering van rechtspersonen, vennootschappen en de belasting voor nietverblijfshouders. De resultaten van onze interviews worden in detail gedocumenteerd in Bijlage A-3.
ICPC: Centraliseert alle uitvoerbare titels die door andere systemen binnen FOD FIN worden
aangemaakt. ICPC voert deze belastingsrechten in in de boekhouding en doet de opvolging van de
inning en waar nodig ook de invordering van de rechten. De resultaten van onze interviews worden in
detail gedocumenteerd in Bijlage A-4.
NP: De NP databank is het centrale bestand van de natuurlijke personen voor de directe belastingen. De
resultaten van onze interviews worden in detail gedocumenteerd in Bijlage A-5.
Aanslagjaar: Deze component beheert de aanslagjaar databank die de fiscale entiteiten bevat die een
belastingsaangifte zullen ontvangen. De resultaten van onze interviews worden in detail
gedocumenteerd in Bijlage A-6.
Bestanden ontvangen via KSZ: Verantwoordelijk voor het ontvangen en verwerken van informatie van
KSZ. De resultaten van onze interviews worden in detail gedocumenteerd in Bijlage A-7.
Belasting Niet-ingezetenen (BNI): Beheert de fiscale processen ten behoeve van het heffen van
belastingen op niet-ingezetenen. De resultaten van onze interviews worden in detail gedocumenteerd in
Bijlage A-8.
Rekeningnummer per NN: Rekeningbestand dat voor elke nationaal nummer (NN) het type rekening en
rekening nummer bijhoudt. De resultaten van onze interviews worden in detail gedocumenteerd in
Bijlage A-9.
BelcoTax: Centrale verzameling, validatie, verrijking en raadpleging van alle elektronisch aangeleverde
gegevens betreffende afhoudingen. De resultaten van onze interviews worden in detail gedocumenteerd
in Bijlage A-10.
Voorafbetalingen: De resultaten van onze interviews worden in detail gedocumenteerd in Bijlage A-11.
Onroerende Voorheffing: . De resultaten van onze interviews worden in detail gedocumenteerd in
Bijlage A-12.
Automatische Verkeersbelasting: Het beheer van automatische verkeersbelasting, de automatische
verkeersbelasting wordt gekenmerkt door een belastingplicht die ontstaat wanneer het voertuig bij het
DIV wordt geregistreerd. De resultaten van onze interviews worden in detail gedocumenteerd in Bijlage
A-13
VbnA: Beheer van de niet-automatische verkeersbelasting. De resultaten van onze interviews worden in
detail gedocumenteerd in Bijlage A-14.
Geregistreerde Aannemers: . De resultaten van onze interviews worden in detail gedocumenteerd in
Bijlage A-15.
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BTW Signaletiek: Beheer van informatie over de BTW-plichtige en zijn activiteiten. De resultaten van
onze interviews worden in detail gedocumenteerd in Bijlage A-16.
Centraal Kantoor voor Buitenlandse Belastingplichtigen (CKBB): CKBB beheert de aanvragen om
BTW terug te storten aan buitenlandse BTW-plichtigen die in ons land BTW betaalden. De resultaten van
onze interviews worden in detail gedocumenteerd in Bijlage A-17.
Manuele Incohiering: Oorspronkelijke systeem voor invordering binnen het domein van de directe
belastingen, wordt nog gebruikt voor dringende invorderingen en gevallen die tot nog toe niet
geautomatiseerd konden worden. De resultaten van onze interviews worden in detail gedocumenteerd in
Bijlage A-18.
BTW Rekening Courant: Registratie van boekingen en organisatie van controles. De resultaten van
onze interviews worden in detail gedocumenteerd in Bijlage A-19.
BTW Controle Verplichtingen: Bevat 5 belangrijke toepassingsketens: Klantenlisting,
Intracommunautaire leveringen, VIES signalitiek, Intercommunautaire verwervingen en Douane
informatie. De resultaten van onze interviews worden in detail gedocumenteerd in Bijlage A-20.
BTW Moderne Input Kanalen: Groepering van types informatiestromen die BTW-plichtigen versturen
naar de BTW administratie. De resultaten van onze interviews worden in detail gedocumenteerd in
Bijlage A-21.
BTW Aangifte: Beheer en berekening van maandelijkse of trimesteriele aangiftes van BTW plichtigen.
De resultaten van onze interviews worden in detail gedocumenteerd in Bijlage A-22.
BTW Wachtrekening en terugbetalingen: De resultaten van onze interviews worden in detail
gedocumenteerd in Bijlage A-23.
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6. Bijlage A-1: PB/IPP Algemeen + Validatie
Versie 0.3 dd. 17/03/2004
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Informatie bronnen
Gebaseerd op:
08/03/04: Gesprek met L. Poncin, N. Vercruysse in 16B3
10/03/04: Gesprek met L. Poncin in 16B3 (feedback op Validatie + discussie Berekening)
17/03/04: E-mail L. Poncin

Locatie van de applicatie: Bull Mainframe
Tijdskader: al bestaand

Applicatie karakteristieken
Functionele karakteristieken
PB/IPP verzamelt alle gegevens die nodig zijn voor de berekening van de personenbelasting, de validatie
van deze gegevens en de effectieve berekening van de belastingen (Deel I en II).
De karakteristieken van IPP die het specifiek maken voor de verwerking van de personenbelasting zijn:
de toelevering van bepaalde informatie en de eigenlijke berekening.
De validatie en berekening zijn de 2 voornaamste kern functies die gezamenlijk 45% van de algehele
complexiteit voor hun rekening nemen. Hiernaast wordt BETAX ook (strategisch) gepositioneerd als de
centrale gegevensbron voor het bijhouden van de ‘belastbare basis’.
Het validatie proces bestaat uit 3 grote stappen:
o

validatie interne consistentie van de gegevens uit de belastingaangifte

o

validatie consistentie met externe gegevens

o

ophalen van bijkomende gegevens benodigd voor de berekening van de verschuldigde belasting

Functionele domeinen die afgedekt worden door PB/IPP
CoperFin Proces\Functioneel
Domein
IPP

Opmerkingen

Proces 5 (Berekenen schuld,
tegoed, financiële risico’s of
recht tot terugbetaling) voor
P, KMO + niet-ingezetenen

PB/IPP bestaat uit de volgende applicatiecomponenten:
Component

Functionaliteit

Relatieve onafhankelijkheid

Validatie

Nagaan van de interne coherentie van de
gegevens ingestuurd door de
belastingplichtige, validatie aan de hand
van externe gegevens

Gekoppeld aan de volgende stap van het
proces via het IPVAL bestand
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Berekening

Zie Applicatie – Analyse – PB-IPP –
Berekening.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de interacties tussen PB/IPP en de andere componenten in
de huidige omgeving

RIZIV/
INAMI

Belastingsaangite

Drukkerij

Listing van statistieken/overzichten

gegevens

RR

WIGW/VIPO - Fonds voor weduwen,
wezen,invalide, gepensioneerden
Mijnwerkers
aangifte

Aanslag

Gegevens via borderel

TBT

KSZ
Service
de Mecanographie

Taxatiekantoor

feedback
listing

RVA

IP TRI bestand

Statistieken &
Overzichten

Dir VI/6

Directe Invoer Gegevens

IPP

TaxOnWeb
listing

Gegevens
belastingsbrief

RSVZ

BETAX

Rijksdienst Sociale
Verzekeringen voor
de Zelfstandigen

RSZ/ONSS

Onroerende voorheffing

INS/NIS

Vl Gemeenschap

ICPC
Ont vanger

BelcoTax

Patris

Inhoud fiche 281.*

Afhouders
Bedrijfsvoorheffing

Er worden geen specifieke loggings bijgehouden. Enkel die IPTRI records bestanden die werden
verworpen gedurende de validatie, deze records worden naar de taxatiediensten verstuurd voor verdere
afhandeling.
De validatie is een functioneel stabiele applicatie, de toevoeging van nieuw te controleren zones heeft
maar een beperkte impact op de applicatie (De aangifte wordt ge-encodeerd via een {zone, bedrag}
formaat.

De verwachte veranderingen in deze applicatie zijn:
Project (P) of Visie (V)
(V?) Sterke toename van het aantal categorieën waarin de niet-inwoners worden ingedeeld voor
belastingsdoeleinden hetgeen de complexiteit van de berekening (?) aanzienlijk verhoogt.
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Opmerkingen:
Men moet de belastingen tot 5 jaar na het aanslagjaar kunnen herberekenen, in de praktijk komt
dit neer op 3 jaar (er bestaan op elk moment 3 verschillende batch ketens). Indien men verder
moet teruggaan dan 5 jaar, schakelt men over op een manuele procedure.

Operationele karakteristieken
Beschikbaarheid
Normale gebruiksperiodes: de validatie en de hiermee samenhangende processen kunnen in principe op
elk moment gestart worden (hoewel de batch meestal ’s nachts uitgevoerd wordt).
Verwachte evolutie: als de validatie die momenteel via het intranet/internet wordt aangeboden, ook wordt
aangeleverd via de huidige batch validatie, zal men naar een internet-like beschikbaarheidsprofiel moeten
evolueren.
Opmerking:
Aangezien de resultaten van de gehele verwerkingsketen (validatie + berekening) naar ofwel Antwerpen
ofwel Luik worden verzonden om te worden afgedrukt, worden aparte runs voorzien voor het Vlaamse en
Waalse landsgedeelte.
Er worden aparte runs voorzien ter ondersteuning van de berekening van de belastingen voor P en KMO
(ondersteund door hetzelfde programma).
Gebruikers
De validatie gebeurt in batch. Men verwacht dat de batch validatie routine eventueel de gebruikers van
TaxOnWeb en van de huidige intranet toepassing zal bedienen.
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Data
Grootte10

Datagroep

Technologie

#
Rijen

IPTRI (te
valideren
input
gegevens)

bestand

+100
000

lokaal
gebruik

na
ongeveer 3
maanden
op cassette

IPVAL
(gevalideerde
gegevens)

bestand

+100
000

lokaal
gebruik

na
ongeveer 3
maanden
op cassette

BETAX

niet
relationele
database

7
000
000

Relatie met
andere
datagroepen

Afgeleide
informatie
van o.a.
BelcoTax

Authentieke
bron
(eigenaar)
?

J

Volatiliteit

Toegangspatroon

Tijdsgevoeligheid

Bijgehouden per
aanslagjaar

Opmerking: IPTRI & IPVAL bevatten intermediaire resultaten

10

van 1 rij
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Organisationele
scope

Recente &
Verwachte
evolutie(s)

Backup &
Archiverings
benadering

Entiteit Belastingen & Invordering
Workload karakteristieken

(IT) Proces

Frequentie

Validatie

Aard (synch,
batch,..)

Geassocieerd
volume

Recente &
Verwachte
evolutie

batch (er wordt
genoeg data
verzameld (IPTRI)
vooraleer een
verwerking te
starten)

5 500 000
berekeningen per
½ jaar

Kan toenemen tot
7 000 000
berekeningen per
½ jaar

Validatie
(enkel interne
coherentie)

on-line (intranet)

Validatie –
TaxOnWeb
(enkel interne
coherentie)

on-line (internet)

Verwachte
(systeem)
reactietijd

1 run behandelt
ongeveer 100
000 records in 5
uur

Opmerking:
voornaamste objectief is de algemene doorlooptijd zo kort mogelijk te houden tussen
validatie/berekening en het uitsturen van de belastingsaanslag (huidige doorlooptijd = +- 14
dagen)
bottleneck in het algehele proces is het in de enveloppe steken van de belastingsaanslagen (max
60 000/dag)
Helpdesk
Er bestaat nog steeds het concept van Directe Belastingen/BTW specifieke ondersteuning ondanks het
‘samenvoegen’ van de verschillende diensten.
Opmerking aan de interviewer:
uitgebouwd.

De helpdesk infrastructuur werd als een gemeenschappelijk dienst

Gedocumenteerd in ‘Huidige Operationele Karakteristieken’ (F. Baelus)
Service Level Agreements
Gedocumenteerd in ‘Huidige Operationele Karakteristieken’ (F. Baelus)
Systeem beheer
Gedocumenteerd in ‘Huidige Operationele Karakteristieken’ (F. Baelus)
Veiligheid
Gedocumenteerd in ‘Huidige Operationele Karakteristieken’ (F. Baelus)
Opmerking: Toegang tot BETAX wordt toegestaan op grond van het werkingsgebied van het
taxatiekantoor.
Disaster recovery procedures
Gedocumenteerd in ‘Huidige Operationele Karakteristieken’ (F. Baelus)

Document:

EBI - Synthese van de AS-IS Analyse - v0.9-fr

Owner:
Subject:

Philippe Spaas
Synthese van de As-Is Analyse

Date: 03-05-2004

Status: Final
Page 25 of 188

Entiteit Belastingen & Invordering

Technologie & Platformen
Platform: Bull
OS: GECOS 8
Leeftijd van de applicatie: >= 25 jaar, 30 a 40 000 lijnen Cobol
Kwaliteit beschikbare documentatie: {e.g. enkel broncode, enkel object code,…} Er bestaan analyse
dossiers.
Beschikbaarheid resources met kennis van de applicatie/technologie: Er zijn 2 analisten, en 1
programmeur toegewezen aan het validatie gedeelte.

Sterktes en Knelpunten
Knelpunt (K) – Sterkte (S)
(K) De validatie + berekening van de P zit verstrengeld met de validatie + berekening van de KMO. Het
berekeningsprogramma behandelt deel I, II en de belastingen voor niet-inwoners. Kan zeer moeilijk
ontward worden en het heeft niet veel toegevoegde waarde om ze te willen ontwarren.
(K) Aanwezigheid van 2 verschillende implementaties van de belastingberekeningsroutines (1 voor batch,
1 voor on-line)
(K) Aanwezigheid van 3 verschillende implementaties van de validatieroutines (intranet on-line,
TaxOnWeb, batch routine)
(K) Een behoefte om het berekeningsbestand verder uit te baten als centrale bron van alle gegevens voor
een aanslagjaar (IPCAL) voor P & KMO.
(K) De structuur van de taxatiekantoren is niet volledig zichtbaar, ipv het controle kantoor wordt het
centraal taxatiekantoor opgegeven waardoor er e.g. verkeerde contact informatie wordt opgenomen op
het aanslagformulier.

Analyse van de verhouding met de toekomstige context
Verdere uitwerking voor raakvlak systemen/projecten
Nog te verduidelijken via Input via PMO over Dorothee/Dominique
Dorothee (output management) –Dorothee heeft ook de definitie van de aanslag formulieren ter
beschikking en verwacht een ‘gegevensstroom’ om deze formulieren te kunnen afdrukken.

Dominique (input management): Relatie met aangiftebiljetten

Migratie overwegingen
Tekortkomingen t.o.v. de visie van 1 geïntegreerd systeem
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De validatie is een deelgebied van PB/IPP waar de onderhoudslast in verhouding staat tot de aan te
brengen wijzigingen.

Toegevoegde waarde bij een eventuele migratie
Beperkt, gezien de beheersbaarheid van de jaarlijkse onderhoudsactiviteit.

Mogelijke migratie stappen
Integratie IPCMSERV & Aanvullende Gemeente Belastingen info (IPTAUX) & PMB & BTXM8 (enz.) … in
1 relationele gegevensbank ten dienste van de Fod Fin.
Huidige leidende principes
De volgende strategische principes worden momenteel gehanteerd:
de centrale rol van BETAX als bewaarplaats van alle gegevens omtrent de belastbare basis
(opm.: het verschil met BelcoTax ligt erin dat bijv. in BelcoTax er meerdere lijnen voor
beroepsinkomsten terug te vinden kunnen zijn (1 per werkgever) terwijl er in BETAX wordt
gewerkt met de geaggregeerde bedragen voor het beroepsinkomen.
positionering van IPCAL als houder van alle informatie betreffende de effectief doorgevoerde
belastingsberekening en als startpunt voor het genereren van alle mogelijke afgeleide informatie
beheersing van de complexiteit zowel in de validatie als in de berekening
vermijden van overbodige implementaties van de validatie (3 versies in gebruik) en de
berekening (2 versies in gebruik)

Afhankelijkheden
Overzicht
Afhankelijkheid van

Systeem/Datagroep

(I)ntern of (E)xtern

KSZ

TOTSS

E

KSZ

TOTREM

E

DIR VI/6

Data aangeleverd door
Dir VI/6

I

Voor wat het de afhankelijkheden t.o.v. KSZ betreft, is het moment van afleveren van de informatie aan
PB/IPP niet altijd optimaal t.o.v. de timing van PB/IPP.
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7. Bijlage A-2: PB/IPP Berekening
Versie 0.2 dd. 17/03/2004
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Informatie bronnen
Gebaseerd op:
10/03/04: Meeting met L. Poncin

Locatie van de applicatie: Bull Mainframe
Tijdskader: al bestaand

Applicatie karakteristieken
Functionele karakteristieken
PB/IPP – Berekening voert op basis van de gevalideerde en aangevulde gegevens (IPVAL) de
berekening uit van de verschuldigde belasting (samen met bepaalde externe elementen zoals ‘remgeld’
en de bijzondere bijdrage aan de sociale zekerheid). Dit gebeurt zowel voor P als voor KMO.
De berekening gebeurt sectie per sectie van de belastingsaangifte, en het programma voert systematisch
de berekening uit vertrekkende van de bruto bedragen om de netto bedragen te bepalen zodat het totaal
belastbare inkomen kan bepaald worden. Vervolgens worden de basisbelasting zelf en de nodige
verminderingen en verhogingen toegepast en de bedragen bepaald van verschillende externe elementen
zoals ev. remgeld en de bijzondere bijdrage aan de sociale zekerheid.
PB/IPP dekt volgend functioneel domein af:
CoperFin
Proces\Functioneel
Domein
PB/IPP
Berekening

Opmerkingen

CoperFin proces 5

Volgende figuur geeft een overzicht van de interacties tussen de PB/IPP berekeningscomponent en de
andere componenten in het huidige systeem van de belastingen en invordering
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Taxatiekantoor

IPVal

Bijwerking van Rek
Num

Ophalen/reserveren van een
artikelnr voor elke
(terug)betaling

Berekening
Rekening nummer
per NN

ICPC

listing

Bijwerken voorafbetalingen via
casette, listing

Dir VI/1
RSZ/ONSS

IPCal

PB/IPP Berekening moet jaarlijkse aangepast worden aan de wetgeving.
Toenemende complexiteit om alle categorieën bepaald voor niet-inwoners te ondersteunen.
Aanpassingen nodig ter ondersteuning van de fiscale hervorming die zich zullen laten gevoelen voor het
aanslagjaar 2005, wanneer het moeilijkste luik van de hervormingswet van de PB aan bod komt,
waardoor het berekeningsprogramma diepgaand wordt beïnvloed. De hele ketting zal volledig hertest
moeten worden.

Operationele karakteristieken
Beschikbaarheid
Vergelijkbaar met de karakteristieken van de PB/IPP - Validatie.
Gebruikers
Net zoals voor PB/IPP – Validatie, kan de werklast toenemen zodra de ‘batch’ versie van de
belastingberekening ook externe gebruikers zal moeten ondersteunen.
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Data
Grootte11

Datagroep

Technologie

# Rijen

Rek #

relationeel

5 500 000
(theoretisch)

Y

Max van 7
000 000
rijen

IPCAL

bestand

5 500 000
(zoals
IPVAL)

Y

Max van 7
000 000

11

Relatie met
andere
datagroepen

Authentieke
bron
(eigenaar)
?

Volatiliteit

Toegangspatroon

Tijdsgevoeligheid

van 1 rij
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Recente &
Verwachte
evolutie(s)

Backup &
Archiverings
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Entiteit Belastingen & Invordering
Workload karakteristieken

(IT) Proces

Frequentie

Berekening &
ermee
samenhangende
processen

Aard
(synch,
batch,..)

Geassocieerd
volume

Recente &
Verwachte evolutie

Verwachte
(systeem)
reactietijd

batch

runs van +100 000
records

Totaal volume 5 500
000, kan toenemen
tot een theoretisch
max van 7 000 000
(op een ½ jaar)

Turnaround tijd
voor 100 000
records is
ongeveer 1 uur

De ‘validatie’ batch wordt normaal gezien onmiddellijk gevolgd door de ‘berekenings’ batch aangezien de
algemene doorlooptijd zo kort mogelijk moet gehouden worden.
Helpdesk
Opmerking aan de interviewer:
uitgebouwd.

De helpdesk infrastructuur werd als een gemeenschappelijke dienst

Gedocumenteerd in ‘Huidige Operationele Karakteristieken’ (F. Baelus)
Service Level Agreements
Gedocumenteerd in ‘Huidige Operationele Karakteristieken’ (F. Baelus)

Systeem beheer
Gedocumenteerd in ‘Huidige Operationele Karakteristieken’ (F. Baelus)

Veiligheid
Gedocumenteerd in ‘Huidige Operationele Karakteristieken’ (F. Baelus)

Disaster recovery procedures
Gedocumenteerd in ‘Huidige Operationele Karakteristieken’ (F. Baelus)

Technologie & Platformen
Platform: BULL mainframe
OS: GECOS 8
Leeftijd van de applicatie: >= 25 jaar; 40 000 lijnen Cobol
Het berekeningsprogramma bestaat uit hard gecodeerde if-then-else instructies die de business regels
implementeren zonder enige vorm van parametrisatie.
Opmerking: TaxOnWeb is ook op een Cobol implementatie gebaseerd maar dit maal afgestemd op de
Web8 omgeving (ontwikkeld voor het afhandelen van on-line verzoeken).
Uitgebreide analyse dossiers zijn beschikbaar maar er bestaan regels die enkel op het niveau van de
broncode werden gedocumenteerd.
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Beschikbaarheid resources met kennis van de applicatie/technologie: 5 analisten (elk gespecialiseerd in 1
of meer secties van de belastingaangifte, 1 programmeur voor de batch versie en 1 voor de on-line
versie.

Sterktes en Knelpunten
Knelpunt (K) – Sterkte (S)
(K) Het rekeningnummer waarop de terugbetaling moet gebeuren moet via een aparte toepassing
bijgewerkt worden. Daardoor gebeuren vele aanpassingen niet. In de TaxOnWeb toepassing worden
veranderingen aan het rekeningnummer automatisch doorgevoerd.
(K) De toename van het aantal categorieën belastingplichtigen onder de niet-inwoners heeft een grote
impact op de berekeningsalgoritmes en verhoogt in hoge mate hun complexiteit.
(K) Bij een correctie (in bijv de belastbare basis) wordt een herberekening doorgevoerd, onmiddellijk
gevolgd door een berekening op basis van de oorspronkelijke gegevens om alzo het verschil tussen de 2
berekeningen te kunnen afleiden zodat de statistieken correct kunnen bijgewerkt worden. (anders zouden
de statistieken een te hoog bedrag bevatten aangezien de belasting 2 maal werd berekend !)
(K) Het programma laat zich zeer moeilijk testen doordat het enkel als een geheel kan getest worden
(niet modulair opgebouwd hetgeen ook ten dele veroorzaakt wordt door de intrinsieke complexiteit van de
regels en de te behandelen materie).
(K) Er bestaan bepaalde berekeningsregels die enkel in de broncode zijn geïmplementeerd maar
nauwelijks gedocumenteerd.
(K) Er zijn geen systematisch uitgebouwde (noch uitgevoerde) regressie testen
(K) Er is vooral een gebrek aan mensen met een ‘diepe’ kennis van de ICT kant van de berekening van
de belastingen.
(K) Als grootste hinderpaal voor een verdere evolutie of herdenken van de aanpak wordt vooral een
gebrek aan middelen en mensen aangehaald.
(K) De complexiteit van de berekening zal nog toenemen omwille van de fiscale hervorming. Hierdoor zal
het aantal kolommen dat in rekening gebracht moet worden verdubbelen (namelijk aparte bedragen voor
beide partners). Deze complexiteit zal zich laten gevoelen voor de verwerking van de gegevens van het
jaar 2004, i.e. tijdens de voorbereiding & aanpassingen die zullen doorgevoerd worden in 2005.
(S) Positionering van IPCAL als vertrekpunt om allerhande statistieken te gaan afleiden (dit is een
principe dat gedefinieerd werd maar nog niet systematisch wordt toegepast).

Analyse van de verhouding met de toekomstige context
Verdere uitwerking voor raakvlak systemen/projecten
Dominique (input management) : Een van de eerste projecten bestond uit het ontwerpen van een
vereenvoudigde belastingsaangifte voor gepensioneerden die dan zou ingescand worden en via OCR
omgezet zou worden in het overeenkomstige IPTRI record. Een ander initiatief (via Directie VI.6) streeft
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ernaar om alle gegevens via derden te laten aanleveren (in BelcoTax) zodat de belastingsaangifte al
grotendeels ingevuld kan aangeleverd worden.

Migratie overwegingen
Tekortkomingen t.o.v. de visie van 1 geïntegreerd systeem
De belastingberekening wordt nog altijd georganiseerd per rol, i.e. per groep mensen die onder hetzelfde
taxatie- en ontvangstkantoor vallen. De ‘Directeur’ (ambtenaar gedelegeerd door de AdministrateurGeneraal van de Belasting en Invordering) ‘tekent’ af per rol, en het is niet praktisch als er teveel zijn (dus
bij het plannen van de batch runs wordt hier rekening mee gehouden !).
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8. Bijlage A-3: ISOC
Versie 0.1 dd. 21/03/2004
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Informatie bronnen
Gebaseerd op:
19/03/04: (16de) bureau van Mr. Van Mello
Locatie van de applicatie: Deels centraal (Bull Mainframe), deels gedistribueerd (Wang VS)12
Tijdskader: al bestaand

Applicatie karakteristieken
Functionele karakteristieken
Deze applicatie ondersteunt de incohiering van rechtspersonen (RPB - zonder winstgevende bezigheden
e.g. gemeentes, VZW’s,…), vennootschappen (VENB) en de belastingen voor niet-verblijfshouders
(NVB).
Volgend functioneel domein wordt door deze applicatie afgedekt:

ISOC

CoperFin
Proces\Functioneel Domein

Opmerkingen

Proces 5: Berekenen
schuld, tegoed, financiële
risico’s of recht tot
terugbetaling

Voor NVB, VEN, RPB

De berekening van de RPB verloopt verschillend van die van de VENB en NVB die zelf een zeer
gelijklopende berekening hebben.
Er worden geen specifieke loggings bijgehouden, enkel notitie van diegene die het dossier behandelt.
Het bijhouden van een logging van alle toegangen tot PM, zou aanpassingen vergen aan alle bestaande
programma’s.
ISOC bestaat uit volgende functionele componenten:
Component

Functionaliteit

Validatie

Verificatie van de interne en
externe coherentie van de
gegevens van de aangifte.

Berekening

Berekening van de verschuldigde
belasting.

Relatieve onafhankelijkheid

Volgende figuur geeft een overzicht van de interactie tussen ISOC en andere componenten in het huidige
systeem

12

Zullen in de loop van 2004 buiten dienst gesteld worden
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Belastingsaangifte

Vennootschap
Nagaan bestaan v/d vennootschap
en of ze aangifteplichtig is

PM(s)

Taxatie Dienst

Wang VS

PM gesegmenteerd per
Taxatie Dienst

Registratie
Wang VS

ISOC Berekening

Bull

ISOC Validatie
•Vergelijken opgegeven en
werkelijk uitgevoerde
voorafbetalingen
•Nagaan voorafgaandelijke
aangiftes (VENPRIM/RBP)

Registratie omvat
interne consistentie
controle
Maandelijkse transfer
Bull

Fouten Listing + Overzicht gevalideerde
Aangiftes (electronisch verstuurd)

Voorafbetalingen

Dir VI.1

Operationele karakteristieken
Beschikbaarheid
Normale gebruiksperiodes: gedurende de kantooruren (tussen 7u30 en 18 uur, 5 dagen per week)

Gebruikers
Alle ambtenaren (20000) in FOD FIN hebben leestoegang tot deze applicatie
Voor het on-line gedeelte, krijgen de gebruikers toegang via terminal emulatie (e.g. 3270).
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Data
Datagroep

Technologie

PM(KBO)

IDS2 (netwerk
db)

PM

IDS2 (netwerk
db)

# Rijen

Grootte13

Relatie met
andere
datagroepen

Authentieke
bron
(eigenaar) ?

Extract van KBO maar
uitgebreid met
balansdatum en
fiscaal adres (KBO
bevat adres
maatschappelijke
zetel) - momenteel 2
wekelijkse bijwerking
(zou wekelijks moeten
14
zijn)

N (KBO)

Rechtspersonen
(70 000)

Volatiliteit

Toegangspatroon

Tijdsgevoeligheid

Y (centrale
bestand
rechtspersonen)

van 1 rij

14

De bijwerking levert zodanig veel fouten op dat geen dagelijkse bijwerking kan aangehouden worden

15

passieve gegevens die nog enkel geconsulteerd mogen worden, worden niet doorgezonden naar de Wang-VS
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Gegevens
moeten 30 jaar
bijgehouden
15
worden

13
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Recente &
Verwachte
evolutie(s)

Toegang tot de
correcte adressen is
van groot belang voor
de ontvangers.

Vennootschappen
+ NVB (350 000)
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Workload karakteristieken
(IT) Proces

Frequentie

Aard
(synch,
batch,..)

Registratie

700 00016 (eerste
aangifte +
aanpassingen)

on-line

Validatie

700 000 (eerste
aangifte +
aanpassingen)

batch

PM
bijwerkingen

70 00017

Geassocieerd
volume

Recente &
Verwachte
evolutie

Verwachte
(systeem)
reactietijd

Helpdesk
Opmerking aan de interviewer:
uitgebouwd.

De helpdesk infrastructuur werd als een gemeenschappelijk dienst

Gedocumenteerd in ‘Huidige Operationele Karakteristieken’ (F. Baelus)
Systeem beheer
Gedocumenteerd in ‘Huidige Operationele Karakteristieken’ (F. Baelus)
Veiligheid
Gedocumenteerd in ‘Huidige Operationele Karakteristieken’ (F. Baelus)
Disaster recovery procedures
Gedocumenteerd in ‘Huidige Operationele Karakteristieken’ (F. Baelus)
Evolutie
Volgende evolutie wordt verwacht:
a) Er wordt een nieuw kanaal ter beschikking gesteld voor het indienen van de belastingaangiftes
van de rechtspersonen. De aangiftes die via dit kanaal ingestuurd worden zullen onderworpen
worden aan dezelfde validatie-regels als diegene momenteel in gebruik in de registratie applicatie
op Wang-VS. Deze aangiftes zullen vervolgens naar de validatie routines op de Bull mainframe
gestuurd worden. De aangifte bestaat uit een pdf document waarin de gegevens kunnen
ingebracht worden (omvat ook de bijlagen). Enkel de gegevens worden dan in een XML formaat
doorgestuurd na van een elektronische handtekening voorzien te zijn (ter controle van de nietrepudiatie).
b) De Wang-VS zullen buiten dienst gesteld worden. Tengevolge deze evolutie, zullen de taxatie
kantoren de registratie rechtstreeks uitvoeren op de Bull mainframe. De programma’s werden
aangepast zodat de validatie die eerder op Wang-VS werd uitgevoerd, nu in het programma op
de Bull werden geïntegreerd.
c) De effectieve buiten dienst stelling van de Wang-VS zal pas gebeuren wanneer men dezelfde
controle listings kan genereren als diegene die momenteel op de Wang-VS beschikbaar zijn.
Tengevolge van beperkingen in PM (IDS2), kan men deze listing niet genereren vertrekkende
van PM en zal er een relationele kopie van PM gecreëerd worden die regelmatig zal bijgewerkt

16

85% van de bedrijven sluit af op 31/12, de afsluitdata van de overige 15% zijn verspreid over het jaar

17

Dit aantal zou kunnen stijgen door het geven van rechtspersoonlijkheid aan de syndicus.
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worden (relationele kopie van de IDS2 master). De controle listing zal dan gegenereerd kunnen
worden op basis van deze relationele kopie.
d) Er wordt momenteel overgeschakeld op een A4 formaat voor het aanslagbiljet

Technologie & Platformen
Platform: Bull/Wang VS
OS: Gecos 8/?
Leeftijd van de applicatie: Laatste grote herziening dateert van het einde van de jaren 80, begin van de
jaren 90
Incohiering:
2 à 3 personen zijn toegewezen aan de incohiering (validatie + berekening).
De definitieve regels aangaande de aangifte blijven relatief lang onbeslist, ook worden deze regels nog
regelmatig aangepast in de loop van het jaar. Na de definitieve bepaling van de aangifte, is er 6 maanden
doorlooptijd nodig om tot de realisatie van de IT ondersteuning te komen.
PM:
Er staan 2 personen in voor het onderhoud, de exploitatie en de helpdesk van PM.
Elke verandering aan PM, kan tot aanpassingen leiden in +- 350 programma’s omwille van de benodigde
hercompilatie. Deze hercompilatie wordt ten alle prijze vermeden, aangezien het niet zeker is dat alle 350
programma’s nog zouden kunnen gehercompileerd worden.
De kennis van de programma’s die PM gebruiken is zeer beperkt maar de functionaliteit blijft relatief
stabiel.

Sterktes en Knelpunten
Knelpunt (K) – Sterkte (S)
(S) PM/Incohiering: hoge kwaliteit van de opgeleverde gegevens
(K) PM en zijn geassocieerde programma’s zijn zeer complex. Hetgeen gedeeltelijk verklaard kan worden
door een gebrek aan middelen over de jaren heen die tot een aantal tijdelijke oplossingen hebben geleid
die uiteindelijk toch definitief zijn geworden - voornamelijk in de bijwerkingsprogramma’s (hier werden
programma’s toegevoegd om de fouten in voorafgaande programma’s te verbeteren).
(K) Te lage frequentie van de bijwerking op grond van de gegevens van KBO.
(K) De huidige datastructuur zou herbekeken moeten worden (er zijn geen reserve velden meer over).
Maar gezien de benodigde mankracht om 350 programma’s te hercompileren en het ontbreken van
bepaalde informatie, kan deze structuur niet meer aangepast worden.

Analyse van de verhouding met de toekomstige context
Verdere uitwerking voor raakvlak systemen/projecten
Dorothée (output management):
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Het afdrukken van de aanslagformulieren en de bijbehorende documenten bestemd voor de controle
gebeurt momenteel volledig onder het beheer van ISOC.
Dit zou evolueren naar de volgende situatie:
o

overgang naar A4 aanslagbiljet

o

ontwerp van het formulier wordt overgemaakt aan Dorothee voor realisatie

o

data wordt aangeleverd door ISOC, Dorothee staat in voor de uitvoering van de afdruk en het
verzenden

Uitdaging: hoe garanderen dat Franstalige aanslagbiljetten gebruikt worden voor de gegevens van een
Franstalige?
Dominique (input management):
De relatie met Dominique werd nog niet nader bepaald.

Migratie overwegingen
Voorwaarden voor een eventuele migratie
Er moet voldoende aandacht besteed worden aan het feit dat de taxatie kantoren gewoon zijn een
papieren dossier aan te leggen voor elk van de rechtspersonen in hun ‘gebied’ en dat ze de aktes en
dergelijke die ze vanuit het hoofdkantoor elektronisch toegestuurd krijgen afdrukken en dan voorzien van
notities.
Ook hebben ze de gewoonte gedeeltes van hun papieren dossier naar de bedrijven mee te nemen.
Elke toekomstige elektronische ondersteuning zal deze werkwijze moeten ondersteunen.
Risico’s bij een eventuele migratie
In het samenbrengen van datagroepen behorende tot verschillende departementen binnen Fod Fin moet
er aandacht besteed worden aan de kwaliteit van de gegevens. De frequentie van bijwerking en het
relatieve belang van de gegevens verschilt van departement tot departement, er zal dus moeten over
gewaakt worden dat de kwaliteit van de gegevens in de samengebrachte datagroep niet verslechtert.
In het kader van de evolutie naar een meer gecentraliseerd beheer van de parametrisatie van de
autorisatie/authenticatie (via het Identity Management project), zal er de bijkomende uitdaging zijn om de
benodigde parametrisatie beheersbaar te houden en voldoende vertrouwen te krijgen in de gecreëerde
profielen (m.a.w. zijn er niet teveel toegangsrechten gegeven aan bepaalde mensen ?).
Mogelijke stappen
a) opstarten van de relationele kopie van PM
b) stelselmatig de programma’s van de incohiering aanpassen zodat ze de relationele kopie
gebruiken waarbij er regelmatig bijwerkingen gebeuren van PM op grond van de wijzigingen in de
relationele kopie.
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9. Bijlage A-4: ICPC
Versie 0.3 dd. 14/04/2004
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Informatie bronnen
Gebaseerd op:
22/03/04: (16de) vergadering met Guido Tieleman, Alain Loir, Carine Lapage
24/03/04: (16de) vergadering met Guido Tieleman, Alain Loir, Carine Lapage

Locatie van de applicatie: Bull mainframe
Tijdskader: al bestaand

Applicatie karakteristieken
Functionele karakteristieken
ICPC centraliseert alle uitvoerbare titels die door andere systemen zoals PB/IPP, ISOC,… binnen Fod Fin
worden gecreëerd. ICPC voert al deze belastingsrechten in in de boekhouding en doet de opvolging van
de inning en waar nodig invordering van deze rechten.
ICPC zal ook zorg dragen voor de invordering van o.a. de verkeersbelasting en de bedrijfsvoorheffing als
aan deze niet binnen de gestelde termijnen werd voldaan.
Er bestaan expliciete controles zodat er niet tegelijkertijd aanmaningen en invorderingsacties t.o.v.
dezelfde belastingsrechten kunnen ondernomen worden.
Boekhouding:
De belastingsrechten worden volgens verschillende criteria versleuteld zodat de gegevens vanuit
verschillende hoeken kunnen benaderd worden.
De boekhouding is gestructureerd rond ontvangstkantoor, begrotingsjaar, toepassing (PB/VENB),
gemeente.
Inning:
De inning heeft tot doel de ontvangen betalingen toe te wijzen aan de verschillende rechthebbenden
zoals de gemeenten, RSZ,…. Bij gedeeltelijke betaling, worden er imputeringsregels gevolgd die bepalen
welke fracties van het betaalde bedrag naar welke rechthebbende zullen gaan en zal er ook nagegaan
worden of er al reeds aanmaningen/invorderingsacties ondernomen werden.
Invordering & vervolgingen:
Invordering & vervolgingen heeft tot doel de opvolging te doen van de betaling bij het verstrijken van de
initiële betalingstermijn en te zorgen voor de uiteindelijke invordering van de belastingrechten.
Op grond van de vervaldata in de boekhouding vinden er maandelijks batch runs plaats die aanmaningen
aanmaken en doorgeven aan de centrale druk- en verzendingsdiensten.
Blijven de belastingplichtigen nog in gebreke na deze aanmaning, worden de lokale ontvangstkantoren
op de hoogte gebracht en kunnen zij de nodige invorderingsacties ondernemen (bijv. aanvraag
salarisbeslag, tussenkomst deurwaarder,..). Deze invorderingsacties worden ondersteund via een aantal
TP’s die bijv. de standaard briefwisseling naar deurwaarders toe genereren, of die toelaten de
deurwaarders te betalen op grond van de gemaakte kosten. Via deze TP’s kan de toestand van elke
individuele invorderingsactie opgevraagd worden.
Er wordt ook ondersteuning gegeven voor het aangeven van de ‘niet-inbaarheid’ van belastingsrechten of
het voorwerp uitmaken van een geschil.
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Elk kwartaal, wordt er een listing opgesteld van alle uitstaande invorderingsacties en hun meest recente
status en naar de ontvangstkantoren gestuurd.
ICPC dekt volgende functionele domeinen af:

ICPC

CoperFin Proces\Functioneel
Domein

Opmerkingen

Proces 6: Acties op de fiscale balans

ICPC dekt de behoeften af van P, KMO en GO.

Proces 7: Ontvangsten
Proces 8: Uitgaven
Proces 9: Afsluiting en verificatie
Laad proces
Boekhouding

Proces 9: Afsluiting en verificatie

De boekhouding houdt zowel de
belastingsrechten als de ontvangsten bij.

Invordering &
Vervolgingen

Proces 6: Acties op de fiscale balans

Inning

Proces 7: Ontvangsten

Een overzicht van de interacties met andere componenten in het huidige systeem wordt in onderstaande
figuur gegeven.

Onroerende
voorheffing

Uitvoerbare titels

Uitbetaling van
de gemeentes

RA

Dexia

TBT

Adresgegevens kantoren
Beheersinformatie

PM
ISOC Berekening
Amendes
Penales

Aanvraag artikelnummer
Uitvoerbare titels

Verrijkt met
Financiele
Informatie

Uitvoerbare titels

RR

Extract

ICPC
Betalingen (+)
Uitvoerbare titels

PB/IPP

Aanvraag artikelnummer
Uitvoerbare titels

Vereffening
Uitgaven

Validatie/Berekening

Manuele
Inkohiering

Post
Cheque

Aanmaningen
Listing

Begroting van
de fiscaliteit

Betalingen (-)

Voorafbetalingen

Dir VI.1

Thesaurie

VerkeersBelasting

Bedrijfsvoorheffing
Financieel aspect
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De recente veranderingen in deze applicatie zijn:
Beschrijving
ICPC: Ondersteuning van de manuele inkohiering voor PB/IPP (in bepaalde situaties vb.
faillissement), moet men zo snel mogelijk kunnen overgaan tot de bepaling en het kenbaar maken
van de belastingsrechten. Dit wordt ondersteund door een TP applicatie die beroep doet op de online validatie en berekeningsmodules van PB/IPP.
Inning: functioneel stabiel, de aanpassingen die gebeuren zijn een gevolg van de veranderingen
aan de gegevens van de toeleverende systemen
Boekhouding: de wijzigingen kunnen opgevangen worden binnen de generieke mechanismen die
door de applicatie ondersteund worden (vb. een andere versleuteling van de nalatigheidinteresten
kan opgevangen binnen de bestaande mechanismen).
Invordering & vervolgingen: de interactie met de belastingplichtige werd gewijzigd zodat er via een
aangetekend schrijven een laatste waarschuwing wordt verzonden aan de belastingplichtige op zijn
kosten vooraleer er tot de effectieve invordering wordt overgegaan.

Volgende veranderingen worden verwacht:
Project (P) of Visie (V)
(P) Ontwikkeling van de manuele inkohiering voor VENB.
(V) Creëren van meer flexibiliteit in het aanwenden van ev. terugbetalingen voor het delgen van
uitstaande schulden (‘fiscale balans’), dit echter binnen de wettelijke beperkingen.
(V) De betaling van de Eurovignetten zou verder in ICPC moeten geïntegreerd worden.
(P) Een verdere integratie van de vereffening van uitgaven.
(P) Kwijtschelding - belastingsrechten (= vragen ‘180’): Een verdere integratie van de processen
betrokken bij de kwijtschelding, i.e. de uitwisselingen tussen de ontvanger en de gewestelijke directie
ondersteunen. Dit proces zal uiteindelijk een interne betaling genereren die via de ‘Vereffening van
de Uitgaven’ de belastingschuld zal aanzuiveren. Dit volgt hetzelfde principe als de samenwerking
die al bestaat tussen de BTW en de Ontvanger en die er voor zorgt dat terugbetalingen van BTW
kunnen aangewend worden om belastingschulden te delgen.

Operationele karakteristieken
Beschikbaarheid
Normale gebruiksperiodes: kantooruren (tussen 7u30 en 18 uur, 5 dagen per week). Hier wordt in de
nabije toekomst geen wijziging verwacht.
Gebruikers
Voor de inning zijn er 400 gebruikers verspreid over België, er wordt geen verandering verwacht.
Presentatie technologie
Het merendeel van de functionaliteit wordt beschikbaar gesteld via batch processen, de toegang tot de
on-line applicaties wordt ondersteund via terminal emulatie.
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Data
Grootte18

Datagroep

Technologie

#
Rijen

Boekhouding
- kopie van
de
uitvoerbare
titels (kant
A)19

IDS2

36
000
000

J

Boekhouding
versleuteling
van de
uitvoerbare
titels (kant B)

ISD2

21
000
000

J

Relatie met
andere
datagroepen

18

van 1 rij

19

bijgehouden omwille van wettelijke verplichtingen
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Organisationele
scope

Recente &
Verwachte
evolutie(s)

Backup &
Archiverings
benadering

Entiteit Belastingen & Invordering
Workload karakteristieken
(IT) Proces

Frequentie

Aard
(synch,
batch,..)

Inning: Betalingscorrectie20

on-line

Boekhouding (98% v/d
workload) - o.a.
dagafsluiting,
maandafsluiting

batch

Boekhouding: ondervraging
ivm dagboek, gelden in
beraad,…

on-line

Inning: Verwerking
betalingen (98% v/d
workload)

batch

Geassocieerd
volume

Recente &
Verwachte
evolutie

Verwachte
(systeem)
reactietijd

?

min 30 000
max ?
20 000 000
betalingen
jaarlijks

Opmerking: de ‘natuurlijke’ cyclus van de work load moet mee in rekening genomen worden:
o

ICPC kent pieken tussen maart en augustus en telkens op de 15de en 30ste van elke maand
(Verwerking van de bedrijfsvoorheffing)

Helpdesk
Gedocumenteerd in ‘Huidige Operationele Karakteristieken’ (F. Baelus)
Service Level Agreements
Gedocumenteerd in ‘Huidige Operationele Karakteristieken’ (F. Baelus)
Systeem beheer
Gedocumenteerd in ‘Huidige Operationele Karakteristieken’ (F. Baelus)
Veiligheid
Gedocumenteerd in ‘Huidige Operationele Karakteristieken’ (F. Baelus)
autorisatie: de gegevens van elk ontvangstkantoor zijn van elkaar afgeschermd dmv faciliteiten
beschikbaar via BelcoNet. De TP-toepassingen laten enkel die gegevens consulteren waartoe men
toegang heeft.
Disaster recovery procedures
Gedocumenteerd in ‘Huidige Operationele Karakteristieken’ (F. Baelus)
Evolutie
Recente evolutie(s)?
Gedocumenteerd in ‘Huidige Operationele Karakteristieken’ (F. Baelus)

20

Deze toepassing laat toe om betalingen die een foutieve of onjuiste referentie hebben te koppelen aan
het correcte belastingsrecht
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Technologie & Platformen
Platform: Bull
OS: Gecos 8
Leeftijd van de applicatie: >= 15 jaar
Kwaliteit beschikbare documentatie: {e.g. enkel broncode, enkel object code,…}: Volledige analyse
dossiers zijn beschikbaar.
Beschikbaarheid resources met kennis van de applicatie/technologie: Kennis is slechts bij een beperkt
aantal resources aanwezig.
Inningen: heeft een goede initiële opzet en structuur, maar heeft daarna te leiden gehad onder ad hoc
wijzigingen die onder tijdsdruk moesten gemaakt worden.
Wijzigingen aan de database schema’s kunnen nog doorgevoerd worden aangezien alle programma’s
nog aangepast kunnen worden binnen de tijdspanne van een weekend.

Sterktes en Knelpunten
Knelpunt (K) – Sterkte (S)
boekhouding (S): soepelheid van de generieke mechanismen die toelaten de impact van wijzigingen in de
versleuteling van de belastingrechten te beperken
boekhouding (S): de ondersteuning van een ‘dubbel’ rekeningen circuit, aan de ene kant de financiële
rekening, aan de andere kant de transfer rekeningen (via deze laatste worden bijv. de globale ontvangst
van de verkeersbelasting uitgesplitst naar de verschillende ontvangstkantoren toe).
boekhouding (K): de periodes van batch activiteit (’s nachts) worden bijna te lang. De workload wordt
gekenmerkt door uit een zeer groot aantal I/O operaties. De impact van de verwerking van de betalingen
is zeer groot, er moet namelijk nagegaan worden of er een uitstaande schuld was, of er al een
aanmaning werd uitgestuurd, de nodige boekingen moeten gegenereerd worden en de imputaties
moeten uitgevoerd worden.
boekhouding (S): gebruikers zijn tevreden over de beschikbare functionaliteit

Opmerking: De verantwoordelijkheid voor de correctheid van de aangeleverde gegevens is niet expliciet
toegewezen, hetzij de aanleverende hetzij de verwerkende systemen moeten verantwoordelijk gesteld
worden.

Analyse van de verhouding met de toekomstige context
Verdere uitwerking voor raakvlak systemen/projecten
Dorothée (output management):
ICPC heeft een soortgelijke overeenkomst met Dorothée als ISOC.
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10. Bijlage A-5: NP
Dir VI.6 Versie 0.2 dd. 06/04/2004
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Informatie bronnen
Gebaseerd op:
(16de C): Vergadering met Bernard Van Honste op 26/03/04
Locatie van de applicatie: Bull mainframe
Tijdskader: al bestaand

Applicatie karakteristieken
Functionele karakteristieken
De Dir VI.6 beheert de NP database, het centrale bestand van de natuurlijke personen voor de directe
belastingen. Andere systemen zoals ICPC, PB/IPP, TC,… hebben toegang tot NP via een geheel van
routines21 die hen ter beschikking worden gesteld door Dir VI.6.
De NP database wordt bijgewerkt op grond van de wekelijkse veranderingen die door het RR worden
doorgestuurd en waarbij er telkens inconsistenties optreden die uitgeklaard moeten worden.
Binnen directe belastingen is men enkel geïnteresseerd in wijzigingen die 5 jaar ver teruggaan in de tijd,
oudere gegevens worden uit de NP database verwijderd.
Wordt een bepaald gegeven niet gevonden, dan wordt het RR gecontacteerd en kan het extract
bijgewerkt worden. Indien er bepaalde fouten worden gevonden, dan zal het RR gewaarschuwd worden
en zullen zij op hun beurt de gemeente vragen om bepaalde informatie na te gaan.
Er bestaat ook een TP applicatie, beschikbaar gesteld door het RR, die toelaat om het RR rechtstreeks te
ondervragen, dit gebeurt o.a. om gegevens over afstamming op te zoeken - er zijn zo ongeveer 20 a 30
verzoeken per dag voor een dergelijke opzoeking.
Volgend functioneel domein wordt door deze applicatie afgedekt:

NP

CoperFin Proces\Functioneel Domein

Opmerkingen

Ondersteuning voor proces 1 (Beheren en verzamelen van
Persoonlijke Gegevens)

Scope van P/KMO

Sterktes en Knelpunten
Knelpunt (K) – Sterkte (S)
(K) De Dir VI.6 is verantwoordelijk voor het afleveren van extracts van het RR in het formaat gevraagd
door de ontvangende systemen, d.w.z. dat de onderhoudslast van deze aanpassingen ten laste valt van
Dir VI.6
(K) Er gebeurt geen opvolging van de inconsistenties of fouten die aan het RR werden doorgegeven, i.e.
men is niet zeker dat deze fouten ook effectief opgelost worden.

21

De sleutel is typisch het NN, maar om een adres te bekomen zijn typisch een aantal vergelijkingen
tussen verschillende data items nodig aangezien de historiek van de adressen wordt bijgehouden (3 jaar
- andere elementen worden tot 5 jaar bijgehouden)
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11. Bijlage A-6: Aanslagjaar
Dir VI.6 Versie 0.2 dd. 06/04/2004
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Informatie bronnen
Gebaseerd op:
(16de C): Vergadering met Bernard Van Honste op 26/03/04

Locatie van de applicatie: Bull mainframe
Tijdskader: al bestaand

Applicatie karakteristieken
Functionele karakteristieken
De Dir VI.6 beheert de Aanslagjaar database die de fiscale entiteiten (de gezinnen) bevat die een
belastingsaangifte zullen ontvangen. Deze database wordt elk jaar opnieuw aangemaakt op basis van de
volgende gegevens:
o

Aanslagjaar van het voorafgaande jaar (N -1)

o

Wijzigingen aangebracht door de taxatiekantoren in N - 1

o

Het bestand van de natuurlijke personen (NP)

o

Activiteitscodes aangeleverd via de BTW administratie

o

Inschrijvingen in het handelsregister aangeleverd via KBO

In de Aanslagjaar database wordt ook de status bijgehouden van het algehele belasting proces tot en met
het toekennen van het artikelnummer (aangifte verzonden, aangifte ontvangen, inkohiering volbracht,
artikelnummer toegekend).

KBO

Inschrijving in het
handelsregister

Belastingsaangite

Drukkerij

BP/IPP
Gegevens voor de
belastingsaangite

Activiteitscodes,
voor alle
zelfstandigen

Artikelnr

Aanpassingen
uitgevoerd door de
kantoren

BTW

Aanslagjaar n

Creatie
Aanslagjaar

Feedback voor
aangifte ingebracht
via TaxOnWeb

Aanslagjaar n - 1

NP
TaxOnWeb
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Een toekomstig project behelst het bijwerken van BETAX om de huidige status van het belastingsproces
zichtbaar te maken, dit zal toelaten om op een eenvoudige wijze een overzicht te krijgen van de nog
uitstaande belastingaangiften.
Volgend functioneel domein wordt door deze applicatie afgedekt:

Aanslagjaar

CoperFin Proces\Functioneel Domein

Opmerkingen

Ondersteuning voor proces 2 (Beheren en verzamelen van
Fiscale Gegevens)

P/KMO
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12. Bijlage A-7: Bestanden ontvangen via KSZ
Dir VI.6 Versie 0.2 dd. 06/04/2004
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Informatie bronnen
Gebaseerd op:
(16de C): Vergadering met Bernard Van Honste op 26/03/04

Locatie van de applicatie: Bull mainframe
Tijdskader: al bestaand

Applicatie karakteristieken
Functionele karakteristieken
Wat is het doel van deze bestanden?
De Dir VI.6 ontvangt op jaarlijkse basis een aantal bestanden via de KSZ waarvan de inhoud buiten de
controle van de Fod Fin vallen. De volgende bestanden worden verwerkt:
o

TOTSS: bevat die NN van natuurlijke personen die de bijzondere bijdrage voor de sociale
zekerheid moet betalen, voor zelfstandigen staat er een bedrag

o

TOTREM: bevat per NN, een of meerdere bedragen (remgeld dat betaald werd)

De gegevens bezorgd via het TOTREM bestand worden verder gegroepeerd per fiscale entiteit alvorens
deze gegevens door te geven aan PB/IPP.
Het functioneel domein dat door deze applicatie afgedekt wordt:

TOTSS/TOTREM

CoperFin Proces\Functioneel Domein

Opmerkingen

Ondersteuning voor proces 2 (Beheren en verzamelen van
Fiscale Gegevens)

P/KMO

Sterktes en Knelpunten
Knelpunt (K) – Sterkte (S)
(K) De Fod Fin heeft geen controle over de gegevenskwaliteit en het is zeer moeilijk om gepaste validatie
regels op te stellen
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13. Bijlage A-8: Belasting Niet-ingezetenen (BNI)
Dir VI.6 Versie 0.2 dd. 06/04/2004
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Informatie bronnen
Gebaseerd op:
(16de C): Vergadering met Bernard Van Honste op 26/03/04

Locatie van de applicatie: Bull mainframe
Tijdskader: al bestaand

Applicatie karakteristieken
Functionele karakteristieken
De fiscale processen ten behoeve van het heffen van belastingen op niet-ingezetenen wordt ondersteund
door een database die de rol speelt van zowel NP (natuurlijke personen) als van Aanslagjaar. De records
in deze database worden door de Fod Fin zelf gecreëerd en hebben als sleutel het repertorium nummer
toegekend door het ministerie van buitenlandse zaken.
In deze databank wordt ook de vooruitgang van het ‘belastingsproces’ bijgehouden (e.g. bijwerking met
toegekend artikel nummer, aanduiding van het verzenden van de aanslag).
Een extract per ambtsgebied wordt via een MS Access bestand doorgespeeld aan het betrokken
belastingskantoor.
Het functioneel domein dat door deze applicatie afgedekt wordt:

BNI

CoperFin Proces\Functioneel Domein

Opmerkingen

Ondersteuning voor proces 2 (Beheren en verzamelen van
Fiscale Gegevens), proces 5 (Berekenen schuld, tegoed,
financiële risico’s of recht tot terugbetaling), proces 6 (Acties
op de fiscale balans)

P/KMO

Na de invoering van het BisRegister, kan de data voor BNI aangeleverd worden en moet het FOD FIN
niet langer zelf deze records invoeren.

Sterktes en Knelpunten
Knelpunt (K) – Sterkte (S)
(K) Er is geen ondersteuning voor de ondervraging van de gegevens die bijgehouden worden in de BNI
bestanden.
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14. Bijlage A-9: Rekeningnummer per NN
Dir VI.6 Versie 0.2 dd. 06/04/2004

Document:

EBI - Synthese van de AS-IS Analyse - v0.9-fr

Owner:
Subject:

Philippe Spaas
Synthese van de As-Is Analyse

Date: 03-05-2004

Status: Final
Page 58 of 188

Entiteit Belastingen & Invordering

Informatie bronnen
Gebaseerd op:
(16de C): Vergadering met Bernard Van Honste op 26/03/04

Locatie van de applicatie: Bull mainframe
Tijdskader: al bestaand

Applicatie karakteristieken
Functionele karakteristieken
Het rekening bestand houdt voor elke NN het type rekening en het rekeningnummer bij. Deze gegevens
worden zowel door ICPC als door PB/IPP gebruikt.
De bijwerking van deze gegevens gebeurt via de Taxatie- of Ontvangstkantoren maar niet op een
systematische manier aangezien veel belastingplichtigen het rekeningnummer invullen op de aangifte
zelfs indien het niet veranderde. Dit laatste veroorzaakt dan onnodig manueel werk.
Het functioneel domein dat afgedekt wordt door deze applicatie:

Rekeningnummer

CoperFin Proces\Functioneel Domein

Opmerkingen

Ondersteuning voor proces 2 (Beheren en verzamelen
van Fiscale Gegevens)

P/KMO

Men verwacht dat het rekeningnummer zal uitgebreid worden met een indicatie van het IBAN nummer.
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15. Bijlage A-10: BelcoTax
Dir VI.6 Versie 0.2 dd. 06/04/2004
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Informatie bronnen
Gebaseerd op:
(16de C): Vergadering met Bernard Van Honste op 26/03/04

Locatie van de applicatie: Bull mainframe
Tijdskader: al bestaand

Applicatie karakteristieken
Functionele karakteristieken
BelcoTax fungeert als centraal verzamelpunt (en validatie punt) van alle elektronisch aangeleverde
gegevens betreffende afhoudingen (op inkomsten, dienstencheques, pensioenen…). Momenteel wordt
er al 70% van alle gegevens elektronisch aangeleverd, waar dat voorheen al deze gegevens via listings
naar de taxatiekantoren werden gestuurd.
Via een TP programma kunnen de taxatiediensten de inhoud van het bestand consulteren en zo een
overzicht krijgen van alle informatie die verzameld werd voor een bepaalde fiscale entiteit.
Via batch programma’s wordt er een verrijking uitgevoerd met gegevens van het kadaster (onroerende
inkomsten), verkeersbelasting (hoeveel wagens zijn er ingeschreven voor het gezin), aantal personen ten
laste,…). Deze overzichten worden via listings doorgestuurd naar de taxatiekantoren, waar deze aan het
dossier toegevoegd worden.
De context van BelcoTax:

Gegevens
betreffende
afhoudingen

Raadpleging
TP

Taxatiekantoor

Listing
BelcoTax
Externe
Organisaties

Eenmalige transfer
op basis van
geaggregeerde
bedragen

Verrijking

Betax

TaxOnWeb

Verkeersbelasting
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Het verwacht aantal records voor het aanslagjaar 2004 bedraagt 20 000 000. Deze gegevens zouden online consulteerbaar moeten blijven gedurende 5 jaren (= fiscale horizon).
Het functioneel dat door deze applicatie afgedekt wordt:

Rekeningnummer

CoperFin Proces\Functioneel Domein

Opmerkingen

Ondersteuning voor proces 2 (Beheren en verzamelen
van Fiscale Gegevens)

P/KMO

Men verwacht volgende veranderingen in deze applicatie:
De gegevens beschikbaar via BelcoTax zullen gebruikt worden (in geaggregeerde vorm en via Betax) om
de aangegeven bedragen ‘bedrijfsvoorheffing’ te controleren. Momenteel worden bij voorkeur de
gegevens verkregen uit TaxOnWeb gebruikt aangezien men nog geen volledige afdekking heeft van alle
benodigde gegevens in BelcoTax.
BelcoTax on Web: ondersteuning voor het aanleveren van elektronische informatie betreffende
afhoudingen die momenteel nog niet op elektronische manier aangeleverd wordt. Dit project wordt over
de volgende 2 jaren gerealiseerd.

Sterktes en Knelpunten
Knelpunt (K) – Sterkte (S)
(K) Er is slechts een eenmalige transfer van gegevens tussen BelcoTax en Betax, elke daaropvolgende
wijziging moet via een dossier (niet-elektronisch) afgehandeld worden gezien de grote impact op de rest
van de verwerkingsketen.
(K) Toeleveranciers van gegevens mogen niet het NN gebruiken om de betrokken individuen te
identificeren gezien de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dit heeft als gevolg dat er
een overeenstemming moet gezocht worden op grond van de naam en adres hetgeen problematisch is.
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16. Bijlage A-11: Voorafbetalingen
Versie 0.1 dd. 30/04/2004
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Informatie bronnen
Gebaseerd op:
Gesprek met G. Ferrari op 29/04/2004

Locatie van de applicatie: Brussel
Tijdskader: Bestaande toepassing

Applicatie karakteristieken
Functionele karakteristieken
Welk functioneel domein (e.g. soort belastingen)\processen wordt door deze applicatie afgedekt? (Per
project in te vullen)

CoperFin Proces\Functioneel
Domein

Opmerkingen

Proces 7: Ontvangsten

Dit CoperFin proces verwerkt de betalingen van
belastingen, taksen, voorafbetalingen, voorheffingen,
boetes en toebehoren, enz.
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Overzicht: systeem context diagramma

De boekingen uitgevoerd door mensen van de centrale dienst betreffen:
1. Het boeken van niet-gestructureerde betalingen (gestructureerde betalingen worden automatisch
geboekt)
2. Het uitvoeren van terugbetalingen
3. Transferten naar de schatkist/thesaurie

Vanwege de vennootschapsbelasting bekomt men naam en adres van bedrijven en ook datum van einde
van boekjaar.
Het systeem “Pre-Selectie” heeft tot doel onregelmatigheden, fouten en risico’s te identificeren op basis
van informatie over grote voorafbetalingen.
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De applicatie is uit de volgende componenten opgebouwd:

Deel 1 - Boekingen

Component

Functionaliteit

SPLITSEN

Batch programma dat alle op cassette
binnenkomende betalingen catalogeert als, hetzij
gestructureerde betalingen, hetzij niet
gestructureerde betalingen. Alleen de
gestructureerde betalingen worden op dit ogenblik
automatisch verwerkt. Dit zal later verder
uitgebreid worden.

BOEKING

Boeking van de gestructureerde betalingen op de
rekening courant. Ook later manueel toegewezen
betalingen
worden
hier,
na
prevalidatie,
opgenomen. Wanneer er fouten worden ontdekt
worden die afgedrukt en zullen die opgenomen
worden in het wachtregister 562C.

INVOER

Niet gestructureerde betalingen worden
afzonderlijk door de postchequedienst gemeld
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a.d.h.v. zgn. model-6 fiches. Na manuele
toewijzing worden deze betalingen ingevoerd,
hetzij door de mechanografische dienst, hetzij door
de VA-dienst zelf (bij kleinere hoeveelheden).
Hiertoe wordt een line-mode programma gebruikt.

Noteer dat de wachtrekening 562C slechts verwijzingen naar de oorspronkelijks model-6 fiches bevat. Zij
bevat niet de gegevens zelf.

Deel 2 – Signaletiek

Het signaletiek bestand wordt op diverse manieren up-to-date gehouden:
A.d.h.v. input komende van de BTW-signaletiek (MOV-SIGNA = wijzigingen)
Naam, adres en balansgegevens:
o

Worden ingevoerd a.d.h.v. een TP-programma, en

o

Upgedate op basis van gegevens in een databank van het subsysteem
Vennootschapsbelasting.

Consultatie gebeurt op dit ogenblik nog d.m.v. twee TP-programma’s, één op Bull en één op Wang.
Vanaf 1/06/2004 wordt dit één TP voor alle diensten (op Bull) en via CCFF.
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Deel 3 – Terugbetalingen en Overboekingen

Het aanmaken van overschrijvingsbulletins gebeurt manueel; dus terugbetalingen gebeuren niet via BCH
cassettes. Eens een terugbetaling goedgekeurd is wordt ze aangemaakt m.b.v. een line-mode update TP
programma. De aangemaakte terugbetalingen worden hetzij op de rekening courant geboekt, hetzij in het
deel van de database dat rekening uittreksels bevat. Waarom het onderscheid?

Elk jaar zijn vier voorafbetalingen mogelijk (Q1, Q2, Q3, Q4). Bij het begin van het volgende
jaar worden de betalingen van het vorige jaar overgebracht van de rekening courant naar het
‘bestand’ rekening-uittreksels. Tegelijkertijd wordt er een rekening-uittreksel aangemaakt dat
naar de belastingsplichtige gestuurd wordt, ter bevestiging van wat hij voorafbetaald heeft.
Vier maal per jaar worden tevens overschrijvingsformulieren gestuurd.
Nu kan een belastingsplichtige terugbetaling vragen zolang een betaling zich nog in Rekening
Courant bevindt, en tot een maand na overdracht naar het ‘bestand’ rekening-uittreksels.
Een maand nadat terugbetalingen in het ‘bestand’ rekening-uittreksels geboekt zijn kunnen zij
overgenomen worden door de subsystemen Vennootschapsbelasting en Persoonsbelasting
om er de basis van een voorafbetalingsbonus te vormen.

Specifieke audit trails die worden bijgehouden:
Een selectie van voorafbetalingen (criterium: grootte van het bedrag) wordt op cassette
geschreven en overgemaakt aan het subsysteem “Pre-Selectie”.
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Volgende output wordt aangeleverd voor specifieke rapporten:
Maandelijks aanmaken van een bestand dat op PC geanaliseerd wordt. Doel: performantiebeheer. Hoeveel en wanneer werd vooraf-betaald? Hoe snel werden deze betalingen
verwerkt?
Kwartaal-listings m.b.t. het aantal belastingsplichtigen die voorafbetalen, opgedeeld in
verchillende kategorieën.
Manueel aangemaakte rapporten voor gewestelijke directies.
Volgende evolutie wordt verwacht:
Project (P) of Visie (V)

Impact

Oplevering gepland voor

Vervangen van de huidige consultatie TPs door één
uniek (BULL/WSM) TP programma dat bovendien via
CCFF kan opgeroepen worden.

05/2004

Manuele verwerking van niet-gestructureerde
betalingen automatiseren (vereist bijkomende TP)

ASAP

Uitbreiding van zones in de database + toevoegen van
extra atributen voor rapportering

31/12/2005

Afdrukken via Dorothée (rekeninguittreksels en
betalingsuitnodigingen)

31/12/2004

Exploiteren van extracten KBO

31/12/2005

Operationele karakteristieken
Beschikbaarheid
Normale gebruiksperiodes:

07:30 – 18:00; daarna Batch

Verwachte evolutie:

GEEN

Gebruikers
Locatie

Aantal

Centrale Dienst Voorafbetalingen
(Brussel) – consultatie + update

60

Directies en Belastingskantoren –
consultatie alleen.

300 x 10

IT Dienst – consultatie + update

2

Verwachte evolutie:

Gelijktijdig

Piek

Onbekend

GEEN

Presentatie technologie
TP – en via CCFF voor consultaties
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Line-mode TP voor het creëren van voorafbetalingen/overboekingen + toewijzing van betalingen (in
beperkte mate) door Dienst Voorafbetalingen in Brussel.
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Data

Datagroep

#
Rijen

Grootte22

Signaletiek

0.5M

Rek.Cour.

Rek.Uittreksel

Authentieke
bron?

Volatiliteit

Toegangspatroon

120B

Master

Vrij
volatiel

CRUD

Geen
archivering

1M

46B

Master

1upd/20
reads

CRUD

Overgedragen
naar R. Uittr.
Bij begin v.
Jaar.

4M

287B

Master

Enkel
consultatie

CR

5 jaar online;
daarna
cassette.

22

Relatie met
andere
datagroepen

Tijdsgevoeligheid

Eigenaar

van 1 rij
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Organisationele
scope

Verwachte
evolutie

Backup
benadering

Archiveringsbenadering

Entiteit Belastingen & Invordering
Workload karakteristieken
(IT) Proces

Frequentie

Aard
(synch,
batch,..)

Geassocieerd
volume

Betalingen

1 M /Jaar

Batch

46 B per betaling

Uitnodiging

0.5 M x 4 +
0.5 M
uittreksels

Terugbetaling/
Overboekingen

5000 / jaar

Wijziging
signaletiek

10% ?

Verwachte
evolutie

Verwachte
(systeem)
reactietijd

Helpdesk
Centrale helpdesk + IT voor specifieke technische problemen.
Veiligheid
Integriteit

NIET VAN TOEPASSING

Confidentialiteit

NIET VAN TOEPASSING

non-repudiatie

NIET VAN TOEPASSING

authenticatie

In CCFF (consultatie) via LDAP

autorisatie

Op dienstniveau +extra bevoegdheid per persoon

Disaster recovery procedures
Er is geen DRP voorzien

Technologie & Platformen
Platform:

BULL / Lang=COBOL85 / DB=Network/ File = SAM / TM = WSM; Cassettes;FTP

OS:
Leeftijd van de applicatie:

1978

Kwaliteit beschikbare documentatie: Up to date
Beschikbaarheid resources met kennis van de applicatie/technologie: 2 mensen

Knelpunten
Knelpunt

Impact

Beschrijving

Backlog aan projecten
Onderlinge afhankelijkheden van projecten
Voor KBO: VA werkt met referentienummers, die zullen moeten verwijderd
worden om met KBO te integreren, daar deze nummers in KBO soms
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andere belastingsplichtigen betreffen.

Relatie met het referentie model (To Be)
Op applicatief niveau
Verdere uitwerking voor raakvlak systemen/projecten
FedCom

GEEN RELATIE

DWH & Risico Analyse (omvat ook MI)

Zie rapport “Performantie Beheer”

Patrimoniale Documentatie

GEEN RELATIE

Paperless Douane

GEEN RELATIE

Op technisch niveau
Verdere uitwerking voor raakvlak systemen/projecten
Identity Management

GEEN RELATIE

Dorothee (output management)
Dorothéé af te drukken.

Project om rekeninguittreksels en uitnodigingen via

Dominique (input management)

GEEN RELATIE

Workflow (geschillen)

GEEN RELATIE

CCFF
nieuwe of bestaande TP programma’s.

Presentatie-layer die t.b.v. consultatie toegang geeft tot

Multikanaal dienstverlening

GEEN RELATIE, althans niet een met belang voor IT.

Migratie overwegingen
Tekortkomingen t.o.v. de visie van 1 geïntegreerd systeem
* In termen van gebruikersgroepen

: neen

* SLA’s

: neen

* functionaliteit

: ontbrekende automatisatie (van niet-gestr. Betalingen).

* data (redundantie, niet elektronisch opgeslagen): data cleansing vereist voor integratie met KBO (zie
knelpunten)
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17. Bijlage A-12: Onroerende Voorheffing
Versie 0.1 dd. 13/04/2004
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Informatie bronnen
Gebaseerd op:
Gesprek met mevrouw Dolores Marechal op 13 april 2004

Locatie van de applicatie: Centraal te Brussel
Tijdskader: Bestaand

Applicatie karakteristieken
Functionele karakteristieken
CoperFin
Proces\Functioneel
Domein

Opmerkingen

Proces 5: Berekenen
schuld, tegoed,
financiële risico’s of
recht tot terugbetaling

Dit proces dient om het verschuldigde bedrag of het tegoed per
type belasting te berekenen en deze in te brengen op een
synthesebalans die alle financiële verplichtingen tussen de
administraties en de belastingplichtige in kaart brengt en opvolgt.

Doel van de toepassing: Berekenen van de onroerende voorheffing die door de eigenaar van het goed
dient betaald te worden; rekening houdende met gegevens van het kadaster en eventuele reducties.
Scope van de toepassing: Roerende voorheffing voor de Brussels en Waalse Regio (de Vlaamse Regio
heeft deze materie volledig overgenomen).
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Een overzicht van het systeem d.m.v. een context model / “rich picture”

De applicatie is uit volgende componenten applicatie opgebouwd:
Component

Functionaliteit

Invoer
Kadaster

Deze batch-keten ontvangt 4 tot 5 cassettes
per jaar vanwege het kadaster. Periode 1
april tot einde mei. Betreft informatie over
de eigenaar en zijn of haar kadastraal
inkomen.

TP-OV

TP van de Onroerende Voorheffing.
Gebruikt door de ontvangstkantoren om
gemachtigden (vb. notarissen) in te voeren
en eventueel recht op vermindering van
belasting te coderen. Dit zelfde programma
wordt ook gebruikt voor consultatie van de
toestand met de huidige toestand, en de
historiek van verstuurde aanslagen.

TP
Opcentiemen

Eenvoudige TP t.b.v. de gebruikers in het
meccanografisch centrum voor het invoeren
van de opcentiemen voor de verschillende
gemeenten.
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BerekeningsKeten

Batch-keten die tot doel heeft de
verschuldigde belasting te berekenen en op
basis ervan aanslagbiljetten te drukken.
Maakt gebruik van de databank voor
natuurlijke en rechtspersonen (namen en
adressen); schrijft de informatie ivm
aanslagen in een historiek-bestand.

Een summier overzicht:

Specifieke audit trails die worden bijgehouden
Er worden rapporten aangemaakt t.b.v. dienstchefs en auditeurs die toelaten na te gaan
hoeveel werk reeds is verricht en welke aanslagen nog dienen aangemaakt te worden.
Ook worden er statistieken aangemaakt die weergeven hoeveel tijd er verloopt tussen het
ontvangen van de gegevens van het kadaster en het uitsturen van de aanslagbiljetten.
Output voor specifieke rapporten die wordt aangeleverd
Voor de gemeentes en de gemeenschappen (Brussel en Wallonië) worden éénmaal per jaar
rapporten aangemaakt die aangeven hoeveel zij zullen ontvangen; dit is belangrijke input bij de
berekening van hun budgetten.
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Verwachte evolutie:
Project (P) of Visie (V)

Oplevering gepland voor

Afdrukken van de aanslagbiljetten zal via Dorothée
geschieden + aanpassing van het formaat van de
biljetten.

2004

Archivering van de aanslagbiljetten zal mogelijks niet
verder meer gebeuren binnen deze dienst. Het ICPC
voert dergelijke archivering reeds uit en plaatst de
gegevens bovendien op het intranet.

2005

Automatisch aanmaken van informatie t.b.v. de
huurders, die hen in principe moet toelaten een lagere
huurprijs te bedingen bij de verhuurder. Deze informatie
wordt nu dikwijls slechts sporadisch door de kantoren
gestuurd.

Operationele karakteristieken
Beschikbaarheid
Normale gebruiksperiodes:

Normale kantooruren; batch loopt ’s avonds na afsluiten TP.

Verwachte evolutie:

GEEN

Gebruikers

Locatie

Aantal
Locaties

Ontvangstkantoren

75

Meccanografisch Centrum

1

Regionale Directies vd. Belastingen

5

Verwachte evolutie:

Gelijktijdig

Piek

Onbekend

GEEN

Presentatie technologie
Traditionele terminal emulatie.
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Data
Grootte23

Datagroep

#
Rijen

Huidige
Toestand

Enig cijfer dat
bekend is, is dat
er ca. 1,7 miljoen
aanslagbiljetten
zijn per jaar; en
dat deze 4 jaar
worden
bijgehouden in
historiek.

Historiek

23

Relatie met
andere
datagroepen

Authentieke
bron?

Volatiliteit

Neen –
gecopieerd
van kadaster

Afhankelijk van
updates vwg.
Kadaster –
zeer variabel;
geconcentreerd
in april/mei.

Toegangspatroon

Tijdsgevoeligheid

Ja – maar
zal
overgemaakt
worden aan
ICPC.

van 1 rij
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Eigenaar

Organisationele
scope

Verwachte
evolutie

Backup &
Archiverings
benadering
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Workload karakteristieken
(IT) Proces

Frequentie

Aard (synch,
batch,..)

Geassocieerd volume

Verwachte
evolutie

Berekening

Verspreid over
het jaar

Batch

Totaal van 1.71
miljoen aanslagbiljetten

Stabiel

Verwachte
(systeem)
reactietijd

Helpdesk
Klassieke helpdesk + analist.

Veiligheid
integriteit
confidentialiteit
non-repudiatie
authenticatie

Op basis van userid en wachtwoord per dienst.

Autorisatie

Verschillend per dienst; alleen ontvangstkantoren hebben update rechten.

Disaster recovery procedures
Er is geen DRP voorzien

Technologie & Platformen
Platform: De toepassing draait centraal op de BULL mainframe te Brussel. Gebruikers krijgen toegang
via traditionele terminals of terminal emulatie. De terminal sessies passeren doorheen de WANG-servers
die hier dienst doen als control units. Deze zullen overigens verdwijnen.
OS: BULL GCOS8; DB = IDS2 (Hiërarchisch+Netwerk); LANG=COBOL; Trans. Monitor= TP8.
EVOLUTIE: Einde 2004 zouden alle emulaties vervangen moeten zijn door browsers via een J2EE webapplicatie op niveau van CCFF. Dit project is gebaseerd op de technologie die door CCFF gebruikt wordt,
maar wordt niet door de CCFF organisatie geïmplementeerd.

Knelpunten
Knelpunt
Er bestaat een wens de cijfers van het kadaster
vroeger te bekomen, maar dit blijkt in de praktijk
niet mogelijk te zijn zonder de kwaliteit van de
gegevens ernstig in het gedrang te brengen.
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Relatie met het referentie model (To Be)
Op applicatief niveau
Verdere uitwerking voor raakvlak systemen/projecten
FedCom

GEEN RELATIE

DWH & Risico Analyse (omvat ook MI) GEEN RELATIE
Patrimoniale Documentatie

ONBEKEND

Paperless Douane

GEEN RELATIE

Op technisch niveau
Verdere uitwerking voor raakvlak systemen/projecten
Identity Management

GEEN RELATIE

Dorothee (output management)

MIGRATIE 2004

Dominique (input management)

GEEN RELATIE

Workflow (geschillen)

GEEN RELATIE

CCFF

Overgang naar internet technologie.

Multikanaal dienstverlening

GEEN RELATIE
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18. Bijlage A-13: Automatische Verkeersbelasting
Versie 0.1 dd. 27/03/2004
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Informatie bronnen
Gebaseerd op:
Document: “Beschrijving Database Verkeersbelasting”
Document: “Extractie-Logica”
Vergadering met de heren B. Beausaert en C. Frerotte.

Locatie van de applicatie: gecentraliseerd te Brussel
Tijdskader: een bestaande toepassing

Applicatie karakteristieken
Functionele karakteristieken
Er zijn twee soorten verkeersbelasting: deze die kan geautomatiseerd worden en die betrekking heeft tot
de grote massa van het wagenpark (personenwagens en goederenvervoer onder de 3000 kg; 6 miljoen
voertuigen), en deze die zeer specifiek is en niet geautomatiseerd werd (zware vrachtwagens, kleine
aanhangwagens, garage voertuigen – zgn. Z-platen, ...; ½ miljoen voertuigen). Bij de eerste belasting
onstaat de belastingsplicht eenvoudigweg doordat het voertuig bij het DIV wordt geregistreerd. Bij de
tweede soort belasting ontstaan de lasten pas wanneer het voertuig ook daadwerkelijk op de openbare
weg gebruikt wordt. Dit feit dient expliciet gemeld te worden bij het lokale ontvangstkantoor.
Kenmerkend voor de automatische verkeersbelasting is:
1. Mainframe toepassing
2. Ze draagt relatief weinig bij tot de ontvangsten van de staan, en krijgt secundaire prioriteit.
In dit document wordt slechts de automatische verkeersbelasting besproken.

CoperFin
Proces\Functioneel
Domein

Opmerkingen

Proces-1

Verzamelen en
beheren van
persoonlijke gegevens

Gegevens over de titularis van een voertuig worden geïmporteerd
vanuit het DIV, en eventueel aangevuld of gecorrigeerd waar
nodig.

Proces-2

Verzamelen en
beheren van fiscale
gegevens

Ditto voor gegevens over voertuigen.

Proces-5

Berekenen van schuld,
tegoed,...

Proces-6

Acties op de fiscale
balans

Indienen van een uitnodiging voor betaling

Proces-7

Ontvangsten

Verwerking van betalingen die toekomen vanuit het BCH.
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Proces-9

Afsluiten en verificatie

Uitsturen van aanslagbiljetten voor bedragen die niet, verkeerd of
te veel betaald werden.

Het systeem in zijn context:

Het process dat door dit systeem beheerd wordt bestaat uit de volgende stappen:
1. Maand[0]: ontvangst van een cassette van het DIV (Dienst Inschrijvingen v/d Voertuigen).
Betreft inschrijvingen, schrappingen of wijzigingen van de afgelopen maand (maand[-1]). Na
extractie en omvorming worden deze gegevens in de database van het AVB gestockeerd.
2. Vervolgens worden betalingsuitnodigingen afgedrukt en verzonden, voor voertuigen die in
maand[-1] van dit jaar (jaar[0]), jaar[-1], ... jaar[-N] ingeschreven werden. Deze worden tegen
begin van maand[1] naar de belastingsplichtigen gestuurd. Door de zeer grote hoeveelheden ligt
een integratie met het systeem Dorothée voor de hand. De brieven worden te Brussel afgedrukt.
3. De belastingsplichtige dient te betalen op de rekening van de ontvanger te Brussel. Elke dag
ontvangt men van De Post (BCH) de betalingen verricht tijdens de vorige dag. Deze betalingen
dienen nu verwerkt te worden. Hier bestaan de volgende gevallen:
a. Aumatische toekenning van bestemming, op basis van de gestructureerde mededeling.
b. Probleem-gevallen, te wijten aan 4 redenen:
i. Er is geen gestructureerde mededeling
ii. Er werd te veel betaald
iii. De aanslag werd reeds ingecohierd
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iv. De betaling werd niet herkend, misschien is ze voor een andere dienst bestemd?
4. In maand[+2] worden de betalingsuitnodigingen vergeleken met de ontvangen betalingen. Voor
de niet spontaan betaalde bedragen en voor de gevallen waar een teruggave vereist is, worden
aanslagbiljetten afgedrukt (Dorothée), zo’n 110 000 biljetten per maand (60 000 i.v.m. niet
betaling, 50 000 i.v.m. teruggave). De gevallen van achterstallige betaling worden doorgegeven
aan het ICPC (verantwoordelijk voor de invordering).

De applicatie is uit volgende componenten opgebouwd:
Component

Functionaliteit

DIV-Import

Extractie en conversie van DIV
gegevens voor invoer in AVB
databank.

Relatieve onafhankelijkheid

TP Aanmaken
BetalingsUitnodigingen
BetalingsUitnodigingen
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Component

Functionaliteit

Reconciliatie
van Betalingen

Automatische toekenning
waar mogelijk

TP Wachtrij

Manuele toekenning

TP Controle
Wachtrij

Controle van
toekenningsbeslissingen
door ontvanger (sample)

Terugbetalingen

Aanmaken van
instructies voor
terugbetalingen (=>BCH)

Relatieve onafhankelijkheid

Wachtrij wordt “56CII” genoemd.
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Component

Functionaliteit

Relatieve onafhankelijkheid

Vergelijking
Betalingen
Uitnodigingen
Incohiering

Overdracht van gevallen
aan ICPC voor inning.

Aanmaken
aanslagbiljetten

Via Dorothée: zowel voor
teruggaven als late
betalingen.
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Overige TP-programma’s:

Component

Functionaliteit

Relatieve onafhankelijkheid

TP Consultatie

Raadpleging (in 3 talen,
3 x 8 schermen) door
eender welke gebruiker.

TP
Vrijstellingen
TP Wijzigingen

Alleen gebruikt in Brussel.
DIV gegevens zijn
dikwijls onvolledig – vb.
voertuiggegevens of
titularis

Alleen gebruikt in Brussel

Specifieke audit trails die worden bijgehouden
Allerlei rapporten voor het opvolgen van de batch-runs door IT

Aanleveringen van informatie voor specifieke rapporten:
Verplichte rapportering – bvb. ten behoeve van de boekhouding: betalingen + aanwending
AD HOC rapportering (geen regelmatige uitvoering) – bvb. ten behoeve van het kabinet.
De verwachte evolutie voor de toepassing die de automatische verkeersbelasting ondersteunt is:
Project (P) of Visie (V)
Toepassing wordt herschreven. Reden:
Bugs – vorige versie werd in zeer moeilijke
omstandigheden geschreven
Voortdurend nieuwe vereisten (leeft
voortdurend).

Operationele karakteristieken
Beschikbaarheid
Normale gebruiksperiodes:

7:30 –18:00
Onbeschikbaarheid geeft slechte indruk tov belastingsplichtige. De
diensten krijgen ’s morgens immers voortdurend telefoons.

Verwachte evolutie:

GEEN

Gebruikers
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Locatie

Aantal

Ontvanger (Brussel) = supergebruiker

1

Personeel Brussel (CRUD)
167 regionale locaties

Verwachte evolutie:

Gelijktijdig

Piek

120

?

?

1000015000
gebruikers

?

?

GEEN
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Data

Datagroep

#
Rijen

Grootte24

Relatie met
andere
datagroepen

Authentieke
bron?

Volatiliteit

Toegangspatroon

Voertuig

7M

574

5M

237

Copie van
DIV + eigen
updates

Maandel.
+
wijzigingen
via TP 2 x
150 000/m

CRU

Titularis

Zie
documentatie
DB p. 2

Uitnodiging

15M

429

Master

Maandel.
Creates
700 000/m

CR

Betaling

12M

316

Copie van
BCH

Dagelijks
Creates
0.5 M/m

CR

24

Tijdsgevoeligheid

Eigenaar
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Backup
benadering

Archiveringsbenadering

CRU

Niet kritisch
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Maandelijks
archief voor
15 jaar
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Workload karakteristieken

(IT) Proces

Frequentie

Aard (synch,
batch,..)

Geassocieerd
volume

DIV-Import

Maandelijks

Batch

320 000 trans./m

BetalingsUitnodiging

Maandelijks

Batch

600.000750.000/maand

Betalingen

Dagelijks

Batch

5000-10000/dag

Teruggaves

Maandelijks

Batch

3000 /maand

Aanslagbilj.
Niet-betaler

Maandelijk

Batch

60 000/maand

Aanslagbilj.
Teruggave

Maandelijks

Batch

50 000/maand

Verwachte
evolutie

Verwachte
(systeem)
reactietijd
-

Helpdesk
1. Ontvangstkantoor Brussel heeft een klein call-center dat verder wordt bijgestaan door de cel
“Briefwisseling” bij grote drukte. In totaal zijn hier om en bij de 50 mensen actief betrokken bij het
ondersteunen van de belastingsplichtige.
2. Alle IT vragen komen bij de ICT dienst terecht.
Systeem beheer
Wat zijn de faciliteiten voor Monitoring, Interventie, Diagnose ?

NIET BESPROKEN

Wat zijn de voorzieningen voor Backup/Archivering ?

NIET BESPROKEN

Veiligheid
Integriteit

NIET VAN TOEPASSING

Confidentialiteit

NIET VAN TOEPASSING

Non-repudiatie – wie welke wijzigingen heeft uitgevoerd (TP in Brussel) zou moeten auditeerbaar zijn;
dat is echter niet het geval nu.
Authenticatie Autorisatie
Alleen personeel van het ontvangstkantoor te Brussel mag wijzigingen doen. De autorisatie wordt
verleend op basis van de ‘code dienst’ niet op basis van gebruikersids.
Disaster recovery procedures
Disaster recovery procedures zijn niet voorzien

Evolutie
Op niveau van operationele kenmerken is er geen evolutie verwacht
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Technologie & Platformen
Platform: De toepassing draait centraal op de BULL mainframe te Brussel. Gebruikers krijgen toegang
via traditionele terminals of terminal emulatie. De terminal sessies passeren doorheen de WANG-servers
die hier dienst doen als control units. Deze zullen overigens verdwijnen.
OS: BULL GCOS8; DB = IDS2 (Hiërarchisch+Netwerk); LANG=COBOL; Trans. Monitor= TP8.
EVOLUTIE: Einde 2004 zouden alle emulaties vervangen moeten zijn door browsers via een J2EE webapplicatie op niveau van CCFF. De AVB belasting moet hiervoor niet gewijzigd te worden.

Leeftijd van de applicatie: Is recentelijk (1996-2000) in grote haast geschreven. Wordt herschreven
omwille van bugs en voortdurende wijziging van de vereisten.
Kwaliteit beschikbare documentatie: {e.g. enkel broncode, enkel object code,…} Niet up-to-date
Beschikbaarheid resources met kennis van de applicatie/technologie: 3 mensen; knelpunten op het vlak
van ervaring en opleiding ter zake.

Knelpunten
Knelpunt

Impact

Beschrijving

Onderhoudbaarheid is wellicht een probleem (zie
opmerking hierboven: bugs + voortdurende
wijzigingen)

Men is de toepassing aan het
herschrijven

Voortdurende wijzigingen van de vereisten

Ditto

Men is afhankelijk van het DIV – en de gegevens
die het DIV stuurt zijn niet altijd van goede
kwaliteit.
Het ganse proces is niet transparant voor de
belastingsplichtige. Gebrek aan single-point-ofcontact.

Relatie met het referentie model (To Be)
Op technisch niveau
Verdere uitwerking voor raakvlak systemen/projecten
Identity Management

GEEN RELATIE BEKEND

Dorothee (output management)

GEÏNTEGREERD VOOR MASS-PRINTING

Dominique (input management)

GEEN RELATIE

Workflow (geschillen)

GEEN RELATIE

CCFF

BROWSER ACCESS VANAF 2004

Multikanaal dienstverlening

GEEN RELATIE
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Migratie overwegingen
Risico’s bij een eventuele migratie
Vrij complexe data structuur: > 25 entiteiten + 20 randbestanden voor boekhouding.
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19. Bijlage A-14: VbnA
Versie 0.2 dd. 05/04/2004
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Informatie bronnen
Gebaseerd op:
Vergadering met de heren Fons Degols en Eric Sandra.

Locatie van de applicatie: Gedistribueerd – werkstation in de ontvangstkantoren van de directe belasting;
data-server centraal te Brussel.
Tijdskader: De actuele situatie, waarbij deze toepassing verspreid op verschillende PCs draait, werd
niet beschreven. Wel wordt een overzicht gegeven van wat tegen het einde van het jaar 2004 zou in
werking moeten zijn.

Applicatie karakteristieken
Functionele karakteristieken
Welk functioneel domein (e.g. soort belastingen)\processen wordt door deze applicatie afgedekt? (Per
project in te vullen)
Hoewel het merendeel der voertuigen op de Belgische wegen automatisch belast worden nadat ze bij het
DIV geregistreerd werden (zie document Automatische Verkeersbelasting), zijn er andere voertuigen
waarvoor dit niet geldt. De belangrijkste categorieën zijn:
1. Vrachtwagens > 3500 kg
2. Kleine aanhangwagens
3. Wagens van garagehouders (Z-nummerplaten)
Deze voertuigen worden slechts belast voor de periode dat ze zich werkelijk op de openbare weg
bevinden. Aanvang en einde van deze periode moet expliciet door de belastingsplichtige worden gemeld.
Als bewijs van aangifte geldt het “Fiscale Kenteken”. De politie oefent hierop controle uit.
In verband met de betaling zijn er twee categorieën:
1. Payment Anticipé:
uitnodiging van betaling gestuurd voor het einde van het jaar, voor
betaling voor het volgend jaar
2. Payment Différé:
uitnodiging van betaling gestuurd voor het einde van het jaar, voor
betaling voor het afgelopen jaar (een recente tegemoetkoming van de overheid voor de
transportsector).

CoperFin
Proces\Functioneel Domein

Opmerkingen

Proces-1

Verzamelen en beheren van
persoonlijke gegevens.

Men copieert informatie uit het nationaal register. De
nieuwe toepassing zal enige ondersteuning hiervoor
geven d.m.v. screen-copie.

Proces-2

Verzamelen en beheren van
fiscale gegevens

De fiscale verplichting ontstaat door het gebruik van
bepaalde
types
voertuigen
(vb.
vrachtwagen,
aanhangwagen, oplegger,...). Zij volgt dus niet
automatisch door inschrijving van het voertuig bij het DIV.
De eigenaar van het voertuig moet het gebruik ervan
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expliciet melden aan het belastingskantoor van de plaats
van vestiging.
Proces-5

Berekenen van schuld, tegoed
of recht tot terugbetaling

Proces-6

Acties op de fiscale balans

Proces-7

Ontvangsten

Proces-9

Afsluiting en verificatie

Aanmaken van een uitnodiging tot betaling.

Controle van regelmatigheid en correctheid van de
boeking en financiële verrichtingen.

Overzicht (Context + Belangrijkste Componenten)
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In het nieuwe systeem, dat in de loop van 2004 zal in werking gesteld worden, bevinden de gegevens
zich op een centrale data-server te Brussel25. De programma’s draaien op de werkstations van de
gebruikers in de ontvangstkantoren. De gegevens worden elders in dit document beschreven. De
belangrijkste modules worden hieronder beschreven:

Component

Functionaliteit

Beheers-componenten

Invoer, consultatie en
opzoekingen

Modules voor het aanmaken van allerlei afdrukken

Betalingsuitnodiging
Fiscale Kentekens
(voorgedrukt formulier)
Betalingsherinnering
Informatie Brieven (ivm
wanneer moet betaald
worden)
Aangifte-formulier (eventueel
voor-ingevuld)

Modules voor rapportering t.b.v. de kantoren

Allerlei rapporten; niet verder
besproken.

Specifieke audit trails:
Zie software distributie – welk werkstation heeft welke versie ontvangen.
Aanlevering output voor specifieke rapporten:
Zie hierboven

25

Met uitzondering van barema-files (gebruikt bij de berekening van de belastingen). Deze bevinden zich
op de locale werkstations, om redenen van beschikbaarheid. Zij zijn echter versleuteld om fraude te
vermijden.
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Het hier beschreven systeem is nog niet in werking. Er wordt verwacht dat het tegen einde van 2004 in
werking zal zijn. De huidige situatie is er een van van elkaar geïsoleerde werkstations; met lokale
oplossingen. Het nieuwe systeem introduceert een client-server oplossing, met een centrale database en
client software die op de werkstations van de lokale kantoren draait. De voordelen van deze nieuwe
oplossing zijn:

Betere beveiliging van de gegevens; de centrale database laat toe regelmatig backups te
nemen.
Een beter overzicht. De gegevens bevinden zich nu immers verspreid over de verschillende
werkstations.
Eenvoudiger verhuis. Verhuizen nu betekent dat gegevens worden afgedrukt en opnieuw
ingevoerd.
Volgende wijzigingen worden verwacht:
Project (P) of Visie (V)

Impact

Oplevering gepland voor

Integratie met het ICPC (V)

Automatische ontvangst en matching
van betalingen

Onbekend

Integratie met Dorothée (V)

Afdrukken van grote hoeveelheden
betalingsuitnodigingen (500 000 in het
totaal). Deze worden op dit ogenblik in
de ontvangstkantoren afgedrukt. Dit en
de vereiste de uitnodigingen in
envelopes te steken veroorzaakt een
grote overlast.

Onbekend

Noteer dat lokale afdrukken zal blijven
bestaan voor fiscale kentekens en meer
punctuele briefwisseling.
Te noteren valt dat andere types van integratie niet echt in de lijn van de verwachtingen liggen:
Integratie met DIV: de gegevens die men van het DIV kan bekomen hebben steeds
betrekking op de maand die voorbij is; integratie zou kunnen bijdragen tot:
o

Een verminderde werklast (minder invoer)

o

Een enigszins betere controle – maar er moet duidelijk gesteld worden dat dit type
van belasting gebaseerd is op feiten (nl. het gebruik van de voertuigen) waarover
het DIV in ieder geval nooit zal beschikken.

Operationele karakteristieken
Beschikbaarheid
Normale gebruiksperiodes:

8:00

- 18:00

Gebruikers
Locatie
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165 ontvangstkantoren (beheerders)
- Invoer en consultatie

1à2
gebruikers

Onbekend

Onbekend

Boekhouding (inspecteurs)
- Enkel consultatie

Onbekend

Onbekend

Onbekend

De presentatietechnologie van de applicatie is een op Visual Basic 6 gebaseerde client.
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Data

Datagroep

#
Rijen

Grootte26

BelastingsPlichtige

350K

375 B

Master

CRUD

Aangiftes

500K27

500 B

Master

CRUD

Fiscale
Uitoefening

500 K
x
aantal
jaren

250 B

Master

CRUD

Betaling

>1x
aantal
uitoef.

91 B

Master

CRUD

Zie volgend blad.

Relatie met
andere
datagroepen

Authentieke
bron?

Volatiliteit

Toegangspatroon

Tijdsgevoeligheid

Eigenaar

Organisationele
scope

Verwachte
evolutie

Backup
benadering

Disks met
RAID-5
technologie.
-> 600K
+
Dagelijkse
backup op
cassette.

Note: Indien men deze gegevens als richtlijn voor capaciteits begroting wil gebruiken dient men rekening te houden met het bestaan van een groot
aantal indexen, die op zich plaats innemen.

26

Van 1 rij

27

Evoluerend naar 600 K (historiek)
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Archiveringsbenadering
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Noteer: wanneer een voertuig niet meer verder gebruikt wordt, wordt het uitgeschreven (“radier”). Het record blijft dan wel fysisch in de database want
het is mogelijk dat er op dat moment nog niet betaald werd.
Samenhang:
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Workload karakteristieken
Niet echt bekend. Wel kan gezegd worden dat:
Een kantoor gemiddeld 3000 voertuigen behandelt. Er zijn 165 kantoren
Er zijn enkele kantoren die gespecializeerd zijn in dit type van belasting; deze behandelen tot
15 000 voertuigen.

Helpdesk
Op dit moment:
o

Er bestaat een dienst “cellule d’assistance ICT” die verantwoordelijk is voor het
ondersteunen van de gebruikers op het vlak van de fiscaliteit en het gebruik van deze
toepassing.

o

Meer technische vragen worden doorgespeeld aan de analist/programmeur, Mr. Sandra.

Tegen einde 2004 verwacht men de oplevering van een project,genaamd “Park Management”
dat voorziet in de volledige ondersteuning van de eindgebruiker, op FODFIN niveau:
o

Op alle vlakken: applicatie, documentatie, training, hardware en software

o

Een helpdesk met drie niveaus van ondersteuning

o

Met formele SLA betreffende de antwoordtijden

o

Met ondersteuning van tools (vb. tickets...)

Systeem beheer
Wat zijn de faciliteiten voor Monitoring, Interventie, Diagnose ?
Monitoring is de verantwoordelijkheid van de dienst (-2) operations. Het is onbekend of de
centrale server gemonitored wordt.
Software distributie gebeurt – in push-mode – vanop het werkstation van de analist. Dit werkt
goed. Het enige probleem is dat mensen soms vergeten, bij gelegenheid van een download,
hun PC aan te laten. Er wordt een log bijgehouden van wie welke versie heeft.
Wat zijn de voorzieningen voor Backup/Archivering ? Cassettes (zie elders)
Veiligheid
Integriteit - het parameterbestand (op de lokale PCs) dat de barema’s bevat voor de berekening van de
belastingen , is versleuteld om fraude te voorkomen.
Confidentialiteit – NIET VAN TOEPASSING
non-repudiatie – NIET VAN TOEPASSING
authenticatie – Op niveau van het werkstation (niet de gebruiker); maakt deel uit van de configuratie die
opgezet en beheerd wordt door de “cellule d’assistance ICT”.
Autorisatie – Kantoren kunnen elkaars gegevens wel zien maar niet wijzigen. Ook inspecteurs van de
boekhouding hebben inzage op de database om hen toe te laten de kantoren te controleren.

Technologie & Platformen
Data Server

Clients

HW + OS

Servertype + Linux

PC + Windows/2000

Ander Software

DB = MySQL

LANG = VB6
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Leeftijd van de applicatie: Nog niet in voege (verwacht: einde 2004)
Kwaliteit beschikbare documentatie: {e.g. enkel broncode, enkel object code,…}
Gebruikersdocumentatie: OK
Technische documentatie: wordt aan gewerkt
Beschikbaarheid resources met kennis van de applicatie/technologie: 1 persoon (analist/programmeur)

Knelpunten
De belangrijkste knelpunten in het huidige systeem zullen met dit nieuwe systeem worden weggenomen
of verminderd. We vatten de problemen van de huidige oplossing samen.

Knelpunt
Beveiliging van de gegevens: men is er nooit zeker van dat de
gebruikers hun lokale data welk backupen.
Het is zeer moeilijk in te gaan op vragen van de overheid, m.b.t.
het maken van simulaties (what-if analyses).
Het is vrijwel onmogelijk enig overzicht te bekomen van wat zich
op de diverse PCs bevindt.

Migratie overwegingen
Tekortkomingen t.o.v. de visie van 1 geïntegreerd systeem
Het beheer van deze vorm van belasting is zeer specifiek. Vandaar dat de in deze dienst gebruikte ITsystemen nooit geïntegreerd werden met de ‘core-systems’.
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20. Bijlage A-15: Geregistreerde Aannemers
Versie 0.1 dd. 13/04/2004

Document:

EBI - Synthese van de AS-IS Analyse - v0.9-fr

Owner:
Subject:

Philippe Spaas
Synthese van de As-Is Analyse

Date: 03-05-2004

Status: Final
Page 104 of 188

Entiteit Belastingen & Invordering

Informatie bronnen
Gebaseerd op:
Vergadering met de heer Christian De Wit op 13 april 2004
Locatie van de applicatie: Centraal te Brussel
Tijdskader: Bestaande toepassing

Applicatie karakteristieken
Functionele karakteristieken
Welk functioneel domein (e.g. soort belastingen)\processen wordt door deze applicatie afgedekt? (Per
project in te vullen)

DE COPERFIN PROCESSEN ZIJN HIER NIET ECHT VAN TOEPASSING.

Het betreft een repertorium / database waarin informatie wordt bijgehouden over de zgn. ‘geregistreerde
aannemers’ (scope: bouw en verbouwingen). Een geregistreerd aannemer voldoet aan bepaalde
vereisten die door meerdere ministeries worden opgelegd (vb. betaalt regelmatig zijn BTW, is in orde met
de sociale wetgeving, enz...). Het voordeel een opdracht te geven aan een geregistreerd aannemer is dat
men een garantie heeft dat men zelf niet aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele
tekortkomingen. Het voordeel voor de aannemer is dat hij gemakkelijker opdrachten bekomt. Zo’n
120.000 aannemers in België zijn geregistreerd.
Of men geregistreerd aannemer wordt, wordt beslist door een provinciale commissie waarin
vertegenwoordigers van verschillende ministeries zetelen.
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Overzicht van de toepassing

De applicatie bestaat uit volgende componenten:
Component

Functionaliteit

TP

Invoer en consultatie

Batch-keten

Aanmaken van bestanden (op tape, cassette
of diskette) met maandelijkse gewijzigde
records, of éénmaal per jaar alle records.
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Volgende evolutie wordt voorzien voor de applicatie groep:
Project (P) of Visie (V)

Impact

Oplevering gepland voor

Op langere termijn zal dit domein de
verantwoordelijkheid worden van het KBO
(FOD-Economie)

FOD-Fin zal dan
nog slechts
beschikken over
een replica van
deze gegevens.

Afhankelijk van met wie men spreekt
2005 tot 2007.

In afwachting wordt het programma
verder onderhouden.
Validaties die tot hiertoe op PC
gebeurden m.b.v. een QuickBasic
programma, en dan alleen op de
diskettes, worden gaandeweg
overgenomen in de invoer-TP.

Operationele karakteristieken
Beschikbaarheid
Normale gebruiksperiodes:

Kantooruren

Verwachte evolutie:

Geen evolutie

Gebruikers
Locatie

Aantal

Gelijktijdig

Provinciale secretariaten met update
mogelijkheden

10
locaties

Onbekend.

Verwachte evolutie:

Piek

GEEN

Presentatie technologie
Traditionele terminal emulatie.
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Data

Datagroep

#
Rijen

Grootte28

Repertorium

120K

350 Byte

Relatie met
andere
datagroepen

Authentieke
bron?

Volatiliteit

Toegangspatroon

Ja

3000-4500
updates/mnd

CRUD

Tijdsgevoeligheid

Eigenaar

Organisationele
scope

Verwachte
evolutie

Backup
benadering

Archiveringsbenadering

FODFIN

Gans FOD-FIn

-> KBO

Dagelijks

Neen (1)

(1) De beslissingen van de commissies op basis van dewelke de invoer gebeurt worden blijven op papier en worden gearchiveerd.

28

van 1 rij
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Workload karakteristieken
(IT)
Proces

Frequentie

Aard (synch,
batch,..)

Geassocieerd
volume

Verwachte
evolutie

TP

Dagelijks

Online

3000-4500 updates
per maand

Stabiel

Verwachte
(systeem)
reactietijd

Helpdesk
Analist
Veiligheid
integriteit
confidentialiteit
non-repudiatie
authenticatie

Userid op niveau van de dienst

autorisatie
Disaster recovery procedures
Er is geen DRP voorzien

Technologie & Platformen
Eventueel verschillende locaties in rekening brengen
Platform: De toepassing draait centraal op de BULL mainframe te Brussel. Gebruikers krijgen toegang
via traditionele terminals of terminal emulatie. De terminal sessies passeren doorheen de WANG-servers
die hier dienst doen als control units. Deze zullen overigens verdwijnen.
OS: BULL GCOS8; DB = IDS2 (Hiërarchisch+Netwerk); LANG=COBOL; Trans. Monitor= TP8.
EVOLUTIE: Er is natuurlijk gedacht dit repertorium via het Inter/Intranet ter beschikking te stellen. Het zal
wellicht het KBO zijn, dat hier verantwoordelijk voor wordt.
Leeftijd van de applicatie:
Kwaliteit beschikbare documentatie: {e.g. enkel broncode, enkel object code,…}
Beschikbaarheid resources met kennis van de applicatie/technologie:

Knelpunten
Knelpunt

Impact

Voornaamste knelpunt is de afremming die uitgaat van
de wettelijke context en het feit dat vele stakeholders
(FODS, diensten en belangengroepen) over dit
repertorium gaan.

Wijzigingen
kunnen meer dan
6 maanden
beslissingstijd
vergen
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21. Bijlage A-16: BTW Signaletiek
Versie 0.2 dd. 22/03/2004
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Informatie bronnen
Gebaseerd op:
Vergadering met de heer Marc Willems op 22 maart 2004.

Locatie van de applicatie: CIV Brussel
Tijdskader: bestaand systeem

Applicatie karakteristieken
Het signaletisch bestand bevat informatie over de BTW-plichtige en zijn activiteiten. Voorbeelden:
Naam en adres
Nationaal Nummer
Activiteiten
BTW-regime (bvb. hoe frequent hij een aangifte moet indienen,...)
...

Functionele karakteristieken
Volgend functioneel domein wordt door deze applicatie afgedekt:

Signaletiek

CoperFin
Proces\Functioneel
Domein

Opmerkingen

Proces-1: Verzamelen
en beheren van
persoonlijke gegevens

Ten behoeve van de BTW ambtenaren. De identificatie gebeurt op
twee verschillende manieren:
1) Traditioneel: codering door agenten in lokale controle
kantoren, op basis van de volgende bronnen:
a. Formulieren ontvangen van de BTW-plichtige
(initiatie, wijzigingen, stopzetting)
b. Handelsregister (informatie op papier)
c.

Staatsblad (informatie op papier)

2) Via KBO (Kruispunt Bank der Ondernemingen)
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Een overzicht van de componenten uit de applicatie wordt hieronder weergegeven:

Component

Functionaliteit

Relatieve onafhankelijkheid

TP-SIGNA

Invoer van wijzigingen
van signaletiek (bvb.
adreswijziging,
uitbreiding van
activiteiten,
stopzetting,...)

TP-SIGNA leest de bestaande data uit het bestand SIGNALETIEK,
maar voert geen rechstreekse wijzigingen uit op dit bestand.
Wijzigingen worden weggeschreven op het hulpbestand TPSIGNA-DATA. Dit TP-programma wordt gebruikt door agenten in
de lokale controle kantoren. Het TP-SIGNA programma bevat
validatie-regels.
Sinds de inwerkstelling van het KBO, is dit een belangrijke bron
van informatie m.b.t. signaletiek (zie onderste deel van model).
Informatie over nieuwe ondernemingen wordt bij aanroep van het
TP-SIGNA programma onmiddellijk getoond. De gebruiker moet
het dan slechts aanvullen en de resultaten bewaren. In geval van
wijzigingen is de overdracht niet automatisch. Het TP programma
presenteert dan de KBO-informatie onderaan. Maar het vereist een
manuele ingreep om de wijzigingen in het bovenste deel van het
scherm over te nemen. Gehele automatisatie is hier niet mogelijk
(zie verder).

UPDATE

Feitelijke aanpassing
van SIGNALETIEK op
basis van TP-SIGNA-

Batch-programma dat wekelijks draait. Bevat summiere validatie.
Genereert een bestand met wijzigingen voor de afgelopen week.
Deze informatie wordt, als een online bestand of een cassette, –
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Speciale
Wijzigingen

DATA

afhankelijk van het geval - overgemaakt aan interne en externe
partijen.

Wijzigingen die niet
rechtstreeks door
agenten in de kantoren
kunnen uitgevoerd
worden.

Deze wijzigingen hebben een gevoelig karakter en kunnen slechts
door specifieke gebruikers in het CIV (te Brussel) worden
ingebracht. Dit gebeurt a.d.h.v. afzonderlijke batch-ketens. Het
betreft:
Volmachten of Mandaten (zgn. CIV-coderingen)
Teruggave-Parameters L678

Update
Rekeningnummers

Update van
bankrekeningnummers
op basis van input van
banken

Banken sturen diskettes. Een batch programma staat in voor het
aanpassen van het signaletiek bestand.

KBO-inname

Ophalen van dagelijkse
KBO-input

Sinds de inwerkstelling van het KBO, is dit een belangrijke bron
van informatie m.b.t. signaletiek. Dagelijkse toevoer van
bestanden. Protocol: FTP; Formaat: fixed-positional. Het inname
programma neemt deze bestanden als input en creëert de
volgende output-bestanden:
KBO-Info + Index: Op te vatten als een mailbox van
berichten betreffende wijzigingen in signaletiek die de
agent kan raadplegen. De indexering zorgt ervoor dat de
berichten bij het juiste lokale controle kantoor
terechtkomen.
KBO-Copy: Dit is een “replica” van het KBO signaletiek
bestand, weliswaar in BTW-formaat; huidige situatie, ttz
geen historiek.

TP-SIGNAINFO

KBO Mailbox

TP-programma dat gebruiker toelaat doorheen wijzigingen in KBO
signaletiek te browsen (op kantoor-niveau) en ze eventueel af te
drukken.

TP-015

Signaletiek TP
programma.

Het TP015-programma wordt door de ganse BTW-administratie,
dus niet alleen de lokale agenten, gebruikt ter consultatie van het
SIGNALETIEK bestand. In de toekomst zullen externe gebruikers
(bedrijven) toegang krijgen tot deze informatie via CCFF.
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Overzicht TP-015

Siemens UTM (Universal Transaction Monitor) genereert presentation data streams voor zowel de
traditionele terminals die intern gebruikt worden, als data streams die door een web-applicatie binnen
CCFF kunnen gebruikt worden om de informatie via browser ter beschikking te stellen van externe
gebruikers.

Specifieke audit trails:
Men kan tot 3 maanden in de tijd nagaan welk kantoor welke wijzigingen uitvoerde; op niveau
van het kantoor, niet de gebruiker.
Aanlevering output voor specifieke rapporten:
In zekere zin kan het bestand MOVE-SIGNA (wijzigingen signaletiek) als dergelijke output
beschouwd worden.

Volgende evoluties worden voorzien voor deze applicatie:
Project (P) of Visie (V)

Impact

FOD-Economie, de eigenaars van KBO, zijn
vragende partij om het FTP-replicatie mechanisme
te migreren naar een continue stroom van XML
berichten (wellicht op basis van UME-2?) (V)

Vanuit standpunt van BTW is dit niet nuttig.
Belangrijker is ervoor te zorgen dat er meer
overeenkomst bestaat tussen de KBO en BTW
database zodat meer informatie automatisch kan
overgenomen worden.

(V) Opties om tot betere overdracht te komen:

In alle gevallen zou
BTW toch steeds
specifiek data moeten
aanvullen.

1) Vergelijkbare database technologie bij
FOD-Economy (> KBO) en FOD-FIN (>
BTW); en een op database replicatie
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technologie gebaseerd synchronisatie van
gegevens.
2) Verschillende technologieën maar wel data
structuren die compatibel zijn.

Operationele karakteristieken
Beschikbaarheid
Normale gebruiksperiodes: In principe is het Signaletiek bestand voortdurend beschikbaar, het wordt
immers ook gebruikt door batch programma’s die ’s nachts draaien.
De TP-programma’s (TP-SIGNA en TP-015) hebben een beschikbaarheid van 07:00 tot 18:00 u. Maar
vooral TP-015 zal maandelijks eventueel door operations worden gestopt om bepaalde batch-jobs te
kunnen laten lopen. Dit is wellicht te wijten aan het feit dat TP-015, naast Signaletiek, ook Rekening
Courant en Aangiften ondervraagt.
Verwachte evolutie:

Het gebruik van TP-015 via

-

CCFF door externe gebruikers (bedrijven)

-

INTERVAT door externe gebruikers (bedrijven); gebeurt overigens ook via CCFF

Betekent dat de beschikbaarheid in de toekomst zal moeten toenemen.
Gebruikers
Locatie

Aantal

Gelijktijdig

Lokale kantoren (TP-Signa)

250
kantoren
x N gebr.

CIV (Speciale updates)

Beperkt

Create/Delete – Stabiel:
50 000 registraties/jaar
50 000 stopzettingen/jaar
Updates – Enige Groei:
Min 150 000 updates/jaar
Geen Pieken

Gebruikers (Consultatie via TP-015)

Volledige
Administr.

Externe Gebruikers (Intervat, CCFF)

Piek

Verscheidene miljoenen
ondervragingen per jaar
(details onbekend)
Toekomst

Verwachte evolutie: Grotere aantallen ondervragingen (cijfers onbekend) door externe gebruik
De gebruikte presentatie technologie zijn standaard-schermen; presentatie data stream gecreëerd door
UTM
In de toekomst, voor externe gebruikers, HTML; op basis van door UTM gecreëerde data streams.
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Data

Van alle bestanden, hier besproken, is het Signalitiek bestand het enige dat geen tijdelijke status heeft.

Datagroep

# Rijen

Grootte29

Relatie met
andere
datagroepen

Authentieke
bron?

Volatiliteit

Toegangspatroon

Tijdsgevoeligheid

Eigenaar

Organisationele
scope

Verwachte
evolutie

Backup
benadering

Archiveringsbenadering

Signalitiek
(ISAM)

2
miljoen
(1)

404
Bytes

-

Ja

Wekelijks
bijgewerkt

R (grotendeels)
CUD (wekelijkse
batch-job)

Wekelijkse
update wordt niet
als business
probleem
ervaren; wel een
technisch
probleem – zie
knelpunten

BTW

Volledige BTWadministratie.

-

Mirrored
disks +
dagelijkse
backup

Maandelijks:
Versie die 6
jaar wordt
bijgehouden
Trimestrieel:
Versie die 30
jaar wordt
bijgehouden

(1). De historiek van elk ooit toegekend BTW-nummer wordt bijgehouden.

29

van 1 rij
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Workload karakteristieken
(IT)
Proces

Frequentie

Aard (synch,
batch,..)

Geassocieerd
volume

Verwachte
evolutie

Verwachte
(systeem) reactietijd

Update

Wekelijks

Batch

1000 creates
1000 deletes
min 3000 updates

Stabiel

Onbepaald

Helpdesk
Er is een algemene helpdesk. Maar informatica dienst wordt ook soms rechtstreeks gecontacteerd.
Systeem beheer
Voor backup/archivering zijn mirrored disks en dagelijkse backup voorzien
Veiligheid
Integriteit

NIET VAN TOEPASSING

Confidentialiteit

Sommige velden kunnen slechts upgedate worden a.d.h.v. afzonderlijke
programma’s door mensen van het CIV in Brussel.

non-repudiatie

NIET VAN TOEPASSING

authenticatie
autorisatie

TP-015 (Consultatie) vereist slechts een terminal op het netwerk (IP-level)
TP-Signa (Update) vereist ingave van een userid en wachtwoord. Noteer dat
userids op functie-niveau zijn; niet nominatief.

Disaster recovery procedures
Er zijn geen disaster recovery procedures voorzien

Technologie & Platformen
Platform: Siemens
OS: BS/2000 + UTM + BATCH + ISAM; Lang = COBOL.
Leeftijd van de applicatie: In gebruik sinds 1970
Kwaliteit beschikbare documentatie: {e.g. enkel broncode, enkel object code,…}
Verwacht eventuele problemen met de documentatie van:
TP-015 - Consultatie
TP-SIGNA – Bevat allerlei validatie regels
Beschikbaarheid resources met kennis van de applicatie/technologie: 4 à 5-tal mensen / intern.

Knelpunten
Knelpunt

Impact
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Hoewel KBO nu de belangrijkste bron van signaletiek informatie geworden
is, blijft een doorgedreven automatisatie onmogelijk daar de
datastructuren bij BTW en KBO te veel verschillen. Bvb. BTW-nummer is
9 lang bij BTW, 10 bij KBO.

Opties reeds voorheen
beschreven. Niets is
beslist op dit vlak.

Hoewel wekelijkse updates geen bezwaar zijn vanuit zakelijk standpunt, is
dit een technisch probleem. Wanneer een agent twee wijzigingen uitvoert
voor dezelfde BTW-plichtige gedurende dezelfde week (bvb. adreswijziging en enkele dagen daarna een uitbreiding van activiteiten), wordt
de eerste wijziging overschreven door de tweede wijziging. Men gaat er
overigens van uit dat wijzigingen voor dezelfde BTW-plichtige telkens door
dezelfde agent worden uitgevoerd.
Het signaletiek bestand wordt geconsulteerd door, bij benadering 500
programma’s, onder controle van andere diensten. De minste wijziging –
zoals bvb. een verlenging van het BTW-nummer – kan dus een enorme
impact hebben.

Migratie overwegingen
Tekortkomingen t.o.v. de visie van 1 geïntegreerd systeem
KBO signaletiek formaat is verschillend van het KBO formaat. Ook het Europees formaat
(VIES) is anders.
Toegevoegde waarde bij een eventuele migratie
Een eventueel centraal bestand zou ook historiek kunnen bijhouden (hetgeen nu niet het geval
is); zoals dat overigens door Europa/VIES vereist is (zie document G. Haentjens).
Rechtstreekse update van Signaletiek bestand, zonder verlies van wijzigingen.
Risico’s bij een eventuele migratie
Regels van bijwerking van signaletiek (zie TP-Signa) zijn niet goed gedocumenteerd.
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22. Bijlage A-17: CKBB
Versie 0.2 dd. 05/03/2004
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Informatie bronnen
Gebaseerd op:
Vergadering van 19 maart 2004, met de heren Eric Delcroix en Philippe Racquet, en mevrouw
Liliane Canzi.

Locatie van de applicatie: De toepassing draait in één enkel kantoor te Brussel (het CKBB)
Tijdskader: de toepassing is operationeel.

Applicatie karakteristieken
Functionele karakteristieken
Doel van de toepassing: Wanneer een buitenlandse BTW-plichtige, die geen vestiging heeft in België,
uitgaven maakt in ons land, dient hij daarbij BTW te betalen. Deze BTW kan mits aanvraag bij het CKBB
teruggestort worden. De CKBB toepassing wordt gebruikt bij het beheer van deze aanvragen. Noteer dat
de aanvraag kan ingediend worden,hetzij door de belastingsplichtige zelf, hetzij door een mandataris of
volmachtdrager.
Eenvoudig voorbeeld: buitenlandse vrachtwagenbestuurder die een panne heeft in België en het voertuig
door een Belgisch garagehouder laat herstellen.
Hieronder wordt weergegeven welke aspecten van de CoperFin processen in deze toepassing aan bod
komen:
CoperFin Proces\Functioneel
Domein

Opmerkingen

1

Proces-1: verzamelen en
beheren van persoonlijke
gegevens.

Identificatie van de buitenlandse belastingsplichtigen (de
aanvrager), een eventuele mandataris, en de titularis van de
rekening waarop eventueel gestort wordt.

2

Proces-2: verzamelen en
beheren van fiscale gegevens

De aanvrager of zijn mandataris stuurt een aanvraag, facturen en
andere bewijzen naar het CKBB. De gevallen die een eerste,
manuele controle en filter passeren, zullen in de CKBB toepassing
worden ingevoerd.

3

Proces-5+6: Berekenen van
schuld, tegoed, financiële
risico’s of recht tot terugbetaling
+ acties op de fiscale balans.

Het systeem bevat regels die de verantwoordelijke ambtenaar
helpen een beslissing te nemen betreffende uitbetaling. De
betalingsopdracht wordt overgemaakt aan de Post (via de
thesaurie) en gemeld aan de thesaurie.
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De componenten ondersteunen de volgende drie types van activiteiten:
1. Invoer van gegevens
2. Controle van de aanvragen (o.m. op fraude)
3. Beslissing + uitvoering van de beslissing

Component

Functionaliteit

Invoer en validatie

Invoer van aanvraag door ambtenaar.
Invoer van identificatie gegevens van:
o

Aanvrager (de BTW-plichtige)

o

Mandataris (gemachtigde)

o

Titularis (rekeninghouder)

Relatieve onafhankelijkheid
Het systeem heeft zijn eigen
tabellen voor aanvragen en
identiteitsgegevens; er is
geen koppeling met andere
centrale bestanden.

Validatie-regels die fraude trachten op te sporen
Behandeling

Rapportering van de aanvragen op het scherm

De regels zijn hard-coded.

Regels die de ambtenaar helpen een beslissing
voor eventuele uitbetaling te nemen
Controle

Rapportering van voorgestelde betalingsbevelen
t.b.v. de dienstoverste (controleur) die bepaalde
beslissingen kan herroepen.

Afhandeling

Uitvoering van de beslissing. D.w.z. het
aanmaken van de betalingsinstructies die dan
overgemaakt worden aan de post (via de
thesaurie).
Aanmaken van allerlei rapporten en brieven (zie
verder).

De betalingsinstructie
bestaat uit 4 diskettes, een
combinatie van:
30

- Nederlands/Frans
31
- Nationale /Internat. Betalingen

Volgende audit trails/rapporten worden bijgehouden:
Elke diskette wordt voorzien van een opgave (borderel) m.b.t. het totale te betalen bedrag.
Elke diskette wordt voorzien van een detail-opgave, t.b.v. de thesaurie. Een kopie wordt tevens
door de CKBB dienst gearchiveerd.
Gedetailleerde betalingsinstructies t.b.v. de thesaurie
Brieven voor de aanvragers, zowel in het geval van betaling als bij verwerping.

30

De mededeling van de betaling is in het Frans of het Nederlands.

31

De betaling kan gebeuren op een Belgische rekening (i.g.v. een Belgisch volmachtdrager)
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Volgende evolutie is verwacht:
Project (P) of Visie (V)

Impact

Op te merken valt dat bij accijnzen (douane) een soortgelijk
problematiek bestaat en er in het verleden door Douane de hoop
gekoesterd is hiervoor het CKBB systeem te gebruiken (V).

Dit zou een verdubbeling
van het aantal aanvragen
tot gevolg hebben.
Het systeem is daarvoor
op dit ogenblik te klein (MS
Access database!)

Operationele karakteristieken
Beschikbaarheid
Normale gebruiksperiodes:

Normale werkuren (tussen 8 en 17 uur, 5 dagen per week)

Verwachte evolutie:

Geen evolutie op dit vlak.

Gebruikers
Locatie

Aantal

Gelijktijdig

Piek

Brussel (CKBB)

17

10

17 (?)

Pieken doen zich voor in de maanden juni, juli en augustus. Piek-dal verhouding: x 2. De pieken zijn
vermoedelijk te wijten aan het accumuleren van aanvragen bij de aanvragers.
Verwachte evolutie: er wordt een toename verwacht van het aantal aanvragen wanneer in de maand mei
van 2004 de Europese Unie uitgebreid wordt van 14 tot 25 lidstaten. De impact hiervan is op dit ogenblik
onbekend.

Dit is een op Visual Basic gebaseerde client-server toepassing.
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Data
Grootte32

Aanvragen
+ historiek
op 5 jaar

40
K/jaar

1113
Bytes +
Memo

(x5)
Identiteit
Aanvragers

70 K

Identiteit
Volmachtdr

3K

442 +
memo

Identiteit
Titularis

3K

437 +
memo

32

653 +
memo

Relatie met
andere
datagroepen

Authentieke
bron?

Volatiliteit

Toegangspatroon

Ja

Beperkt

CRUD

Ja

Beperkt

CRUD

Ja

Beperkt

CRUD

Ja

Beperkt

CRUD

Tijdsgevoeligheid

Niet van toepassing vermits men
ervan mag uitgaan dat alle
vereiste gegevens zich in de
oorspronkelijke aanvragen
bevinden.

#
Rijen

De database staat op zich. Er
bestaan geen synchronisatie
mechanismen met gegevens op
de mainframe of andere
platformen.

Datagroep

Eigenaar
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Verwachte
evolutie

Backup
benadering

Archiveringsbenadering

Zie elders

3 x per dag

Retentie 5
jaar.

checked +
zipped.
CKBB

van 1 rij
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Workload karakteristieken

(IT) Proces

Frequentie

Aard (synch,
batch,..)

CKBBToepassing

Dagelijkse
aanvoer van
nieuwe
aanvragen.

Synchroon

Geassocieerd
volume

Verwachte
evolutie

Verwachte
(systeem)
reactietijd

30.000-40.000
aanvragen/jaar;
3000/maand,
piek =
6000/maand

Helpdesk

Wordt verzorgd door de functioneel analist/ontwikkelaar.
Veiligheid
Integriteit

NIET VAN TOEPASSING

Confidentialiteit

NIET VAN TOEPASSING

non-repudiatie

NIET VAN TOEPASSING

authenticatie

Gebaseerd op de beveiligingsmechanismes van de database (MS Access): De
client stuurt het (hardcoded database-) wachtwoord naar de Access Database
en vraagt de gebruiker vervolgens een userid/wachtwoord combinatie die in een
van de tabellen is gestockeerd.

Autorisatie

Tabel met autorisatie profielen.

Evolutie
Welk is de verwachte evolutie?
Project (P) of Visie (V)

Impact

Oplevering gepland voor

De geselecteerde technologie (MS Access) heeft zijn maximale
capaciteit bereikt (alle queries worden immers op de clients
verwerkt, i.p.v. op de server). Het toestel waarop de database
draait is een werkstation, geen server. Kortom, in het licht van
een toenemende activiteit (uitbreiding van de unie), dreigt dit
systeem onwerkbaar te worden. Een eventuele verdubbeling
van het aantal aanvragen t.g.v. een tegemoetkoming aan de
wensen van douane zou al helemaal onaanvaardbaar zijn.

Een beslissing inzake het upgraden van dit
systeem werd nog niet genomen. Een
eventuele upgrade naar een ander type van
relationele database zou relatief eenvoudig moeten
zijn, daar de client programma’s vrij onafhankelijk
van de huidige database technologie werden gebouwd.

Technologie & Platformen
Alles draait in Brussel (werkgroep type).
Platform: Client-Server opstelling; Server is in werkelijkheid slechts een werkstation.
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OS: Windows/2000
Leeftijd van de applicatie:

9 maanden

Kwaliteit beschikbare documentatie: {e.g. enkel broncode, enkel object code,…} MS-Access oriented
documentation (tables, fields, properties)
Beschikbaarheid resources met kennis van de applicatie/technologie:

1 analist/programmeur

Knelpunten
Knelpunt

Impact

Beschrijving

MS Access is niet bemeten op dit soort van toepassingen.

Verdere groei vereist migratie naar
andere database technologie.

Het CKBB bestaat in feite uit twee gescheiden departementen
(“Rembours” en “Controle”). Het hier beschreven systeem is in
gebruik bij de dienst Rembours, verantwoordelijk voor
terugbetaling van aanvragers die geen vestiging hebben in
België. De dienst Controle heeft andere activiteiten met als
werkterrein deze die wel een vestiging hebben in
België33.Deze twee diensten zijn niet geïntegreerd, en
bovendien beschikt de dienst Controle, op het vlak van de hier
beschreven activiteiten, geen officiële informatica middelen.
Men behelpt zich met spreadsheets.

Integratie of een betere
communicatie tussen deze twee
diensten zou het niveau van controle
verhogen. Maar er zijn op dit punt
geen plannen.

33

‘Le seul point commun, c'est le traitement de demandes d'assujettis étrangers , la différence
fondamentale, c'est l'établissement 'stable' en Belgique - l'application CKBB ne s'occupant que des
assujettis étrangers sans établissement stable.’
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Migratie overwegingen
Tekortkomingen t.o.v. de visie van 1 geïntegreerd systeem
* In termen van gebruikersgroepen: - zie opmerking over CKBB – departement “Controle”.
* SLA’s : GEEN OPMERKING
* functionaliteit : GEEN OPMERKING
* data (redundantie, niet elektronisch opgeslagen) : NIET GEÏNTEGREERD MET ANDERE SYSTEMEN
Risico’s bij een eventuele migratie
Rekening houden met het feit dat de identiteitsgegevens vele dubbels bevatten. ‘Cleansing’ is dus
uiteraard vereist.
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23. Bijlage A-18: Manuele Incohiering
Versie 0.2 dd. 05/04/2004
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Informatie bronnen
Gebaseerd op:
Vergadering van 23/03/2004 met de heren R. Vanheeswijck en C. Frerotte

Email: RUDI.VANHEESWYCK@MINFIN.FED.BE
Email: CHRISTIAN.FREROTTE@MINFIN.FED.BE

Locatie van de applicatie: gedistribueerd op 22 WANG servers in de regio’s; maar tegen einde van 2004
centraal op de BULL mainframe te Brussel.
Tijdskader: Bestaand sinds 1992.

Applicatie karakteristieken
Functionele karakteristieken
Welk functioneel domein (e.g. soort belastingen)\processen wordt door deze applicatie afgedekt? (Per
project in te vullen)

180B/AUT

CoperFin
Proces\Functioneel
Domein

Opmerkingen

Proces-7 Ontvangsten

Dit systeem is het oorspronkelijke systeem voor invordering binnen
het domein van de directe belastingen. Het is in werking sinds
1992. Invorderingen gebeuren ondertussen (sinds 1994)
grotendeels geheel automatisch via het systeem ICPC. Hoewel het
oorspronkelijk de bedoeling was het systeem 180B tegen 1995 te
laten uitdoven is het nog steeds in werking voor de manuele
incohiering van gevallen die:
Dringend zijn en niet meer tijdig door het ICPC kunnen
verwerkt worden;
Tot hiertoe niet konden geautomatiseerd worden.
Het systeem is nog steeds verantwoordelijk voor de incohiering
van grote bedragen aan achterstallige betalingen.
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Een contextmodel voor het systeem 180B/AUT geeft de interacties van het systeem met de
buitenwereld weer:

Enkele opmerkingen:
180B heeft geen directe relatie met de Postchequedienst: alle informatie over betalingen
komen in eerste instantie bij het ICPC terecht. 180B krijgt slechts informatie over een subset
van betalingen die het ICPC niet automatisch kan toekennen.
Hoewel de invoer van gegevens aanvankelijk beperkt was tot de formele, fiscale gegevens die
men van de taxatie-dienst bekomt, is met de jaren de vereiste gegroeid ook op informele wijze
bekomen gegevens over de belastingsplichtige in te voeren (zgn. Memo-fiches). Bvb.
informatie over de partner.
ICPC wordt op de hoogte gehouden van de verwerking binnen 180B: informatie over
belastingsplichtigen en betalingen wordt doorgespeeld, met als doel ICPC – de centrale
database – up to date te houden.
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Een overzicht van de componenten waaruit de applicatie opgebouwd is:

Component

Functionaliteit

Relatieve onafhankelijkheid

TP Belastingsplichtige

Invoer van informatie over schulden
en informatie over belastingsplichtige

Zie diagramma

TP Invoer van
betalingen

Informatie over betalingen (zonder
gestructureerde mededeling wordt op
papier door ICPC verschaft). Deze
TP wordt gebruikt voor invoer van
deze informatie.

Zie diagramma

TP Update Totalen

Opgeroepen bij invoer van schulden
en betalingen zodat totalen steeds up
to date zijn met andere entiteiten.

Zie diagramma

BATCH Feedback ICPC

Synchroniseren van data over
belastingsplichtige en betalingen
(aan 180B) naar ICPC

Zie diagramma

Batch Update Toestand
Gemeenterechten

Aanpassen van huidige toegoeden
aan gemeenten, per gemeente

Zie diagramma
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Batch overdracht naar
de Dienst Comptabiliteit

Informatie
voor
boekhouding
betreffende welke bedragen moeten
worden uitbetaald worden aan welke
gemeenten.

Worden er specifieke audit trails bijgehouden ?

Zie diagramma.

NIET GEMELD

Wordt er output voor specifieke rapporten aangeleverd ?

Statistiek toestand kantoor (voor elk van de 196 kantoren); 1 x per jaar. Deze batch-job wordt
op dit ogenblik centraal op de BULL mainframe uitgevoerd. Slechts 1x per jaar omdat het
centralizeren van de gegevens (die zich op gedistribueerde WANG servers bevinden, zie
verder), enige tijd vergt.
Allerlei AD HOC rapporten.

Operationele karakteristieken
Beschikbaarheid
Normale gebruiksperiodes:

7:00 – 18:00 (WANG servers worden om 18:00 gestopt).

Verwachte evolutie:

Centralisatie van deze toepassingen (naar BULL mainframe) heeft
geen invloed op deze beschikbaarheid.

Gebruikers

Locatie

Aantal

Gelijktijdig

Piek

198 invorderingskantoren van de directe belastingen,
verspreid over het ganse land.

2 tot 3
gebruikers/
kantoor

2 personen/
kantoor x 2
uren/dag (1)

(2)

(1) Want – omwille van de aard van de zaak – is er hier nog betrekkelijk veel manueel werk.
(2) Er zijn duidelijke pieken op:
a. 30 juni en de week die hierop volgt
b. 31 december en de week die eraan voorafgaat, en op volgt.
Tijdens deze piekperioden moet met ca. 400 gelijktijdige gebruikers verwachten.
Verwachte evolutie: Het gebruiksniveau zal stelselmatig dalen ngl. meer gevallen geautomatiseerd
worden (ICPC).

Precisering door De Heer Vanheeswyck betreffende de structuur van de organisatie:
Eerstens hebben wij het individuele ontvangkantoor (momenteel 196
kantoren inzake sector "Directe Belastingen").
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Daarbovenop de COMPTABILITEITSINSPECTIES (32 inspecties), dewelke een
groepering van een aantal ontvangkantoren behelst.
Daarbovenop de DIRECTIES INVORDERING (6 directies).
En tenslotte de CENTRALE DIENSTEN.
De presentatietechnologie van de applicatie bestaat uit traditionele terminals (of emulatie) aangesloten op
WANG-Servers in de regio’s.
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Data

Datagroep

#
Rijen

Grootte

BelastingsPlichtige

300K

MemoFiches (*)

300K

Betaling

?

Totalen v.
Betalingen

197

GemeenteRechten

420

Relatie met
andere
datagroepen

Authentieke
bron?

Volatiliteit

Toegangspatroon

1564
bytes
(**)

Master

Ca.230
updates
per dag.

CRUD

1564
bytes
(**)

Master

Ditto

CRUD

Master

Meer dan
230 per
dag.

CRUD

Berekend uit
andere
entiteiten

Tijdsgevoeligheid

Eigenaar

Organisationele
scope

Verwachte
evolutie

Backup
benadering

Geen
archivering.
De
gegevens
werden
opgekuist bij
overgang
naar de €

CRUD

CRUD

(*) Memo-fiches betreft niet fiscale gegevens m.b.t. de belastingsplichtige die op informele wijze bekomen worden. Maakt op dit moment deel
uit van de entiteit belastingsplichtige, maar moet in de toekomst (bij migratie naar BULL) als afzonderlijke entiteit worden beschouwd.
De opgegeven volumes zijn totalen voor alle kantoren tezamen.
(**) Bevat heel wat vrije tekst.
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Workload karakteristieken

(IT) Proces

Frequentie

Aard
(synch,
batch,..)

Geassocieerd
volume

Verwachte
evolutie

Invoer
Schulden
Belast.Pl.

40.000-60.000 per
jaar met pieken in
juni en december
(zie elders)

TP
synch.

Ca. 1500
bytes
maximum per
record.

Zal afnemen

Invoer
betalingen

Meer dan 60.000
betalingen per jaar
(meer, want dikwijls
in schijven) + piek 2
maanden na pieken
van invoer schuld.

TP
synch.

?

Zal afnemen

Feedback
ICPC

1 x per maand

Batch

Zie hierboven

Zal afnemen

Overdracht
Dienst
Comptabiliteit

1 x per maand

Batch

Zeer beperkt

Verwachte
(systeem) reactietijd

Helpdesk
Algemene helpdesk
Noteer dat sommige gegevens nadat ze ingevoerd zijn niet meer door de eindgebruiker kunnen gewijzigd
worden. Hier moet IT dan ingrijpen.
Service Level Agreements
NEEN
Systeem beheer
Wat zijn de faciliteiten voor Monitoring, Interventie, Diagnose ?

NIET BESPROKEN

Wat zijn de voorzieningen voor Backup/Archivering ?

NIET BESPROKEN

Veiligheid
integriteit

NIET VAN TOEPASSING

confidentialiteit

NIET VAN TOEPASSING

non-repudiatie

De datum van uitvoerverklaring kan alleen door IT gewijzigd worden.
Wanneer dit gebeurt wordt daarvan op papier nota genomen. Bovendien
wordt maandelijks een verjaringslijst getrokken. Vijf jaar na de datum van
uitvoerverklaring verjaart het dossier.

Authenticatie

Alleen gekende terminals krijgen toegang tot toepassing.
Toegang wordt toegekend per kantoor (dienst), niet op basis van gebruikers.

Autorisatie

-
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Technologie & Platformen
Op dit ogenblik draait de toepassing op 22 regionale WANG servers, verspreid over het land. De
gebruikers bevinden zich in 196 ontvangstkantoren34, en beschikken over een traditionele terminal of
terminal emulator. Centraal op de BULL mainframe bevinden zich belangrijke andere toepassingen zoals
ICPC. V.w.b. de 180B toepassing zelf bevat de BULL op dit ogenblik slechts de programma’s voor (1) de
jaarlijkse statistiek, (2) de batch voor toelevering van informatie aan de Dienst Comptabiliteit en ICPC.
Overdracht van de gegevens van de WANG-servers naar de BULL mainframe gebeurde vroeger via
cassette, nu m.b.v. FTP; niet rechstreeks vanop de verschillende servers, wel vanuit één welbepaalde
server (concentrator).
Tegen eind 2004 zal echter een centrale, op de mainframe draaiende toepassing in gebruik worden
genomen. Dit is noodzakelijk omdat de WANG machines niet meer verder worden onderhouden. In een
tweede stap (2005) zal dan begonnen worden de interactieve toegang via een CCFF web applicatie aan
te bieden (browser toegang).
Platform:
Locatie

Huidige Toestand

2004

2005 of later

Kantoren

Terminal Emulator

Terminal Emulator

Browser

Regio

WANG-Server (+ 1 server met
centrale rol)

-

Centrum

Beperkt gebruik van BULL voor
rapportering en interfacing.

Volledige applicatie op BULL

34

WebLogic Web Applicatie –CCFF
BULL: 180B toepassing 2004

Dit aantal zou in de toekomst kunnen dalen t.g.v. fusionering van een aantal kantoren.
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OS + Belangrijkste Software

Locatie

Huidige Toestand

2004

Kantoren

2005 of later
Windows/x

Regio

WANG Operating System

-

Centrum

BULL/GCOS8 met COBOL
Batch programma’s

OS: GCOS8
Lang: COBOL
TP: TP8
DB: IDS2 (=+- Network DB)

WebLogic Web Applicatie – CCFF
Unix?
+ Ditto

Noteer: Op dit ogenblik wordt lokaal afgedrukt. Met de centralisatie zal dit systeem aansluiting vinden tot
Dorothée.

Leeftijd van de applicatie:

1992

Kwaliteit beschikbare documentatie: {e.g. enkel broncode, enkel object code,…} OK
Beschikbaarheid resources met kennis van de applicatie/technologie: 2 analisten + 1 programmeur

Knelpunten
Knelpunt

Impact

Beschrijving

Eindgebruikers kennen goede responsetijden. Er wordt gevreesd dat dit
bij centralisatie niet meer het geval zou zijn. Wordt onderzocht.
Verwacht dat 180B op termijn verdwijnt, wanneer ICPC verder wordt
uitgebouwd.
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24. Bijlage A-19: BTW Rekening Courant
Versie 0.1 dd. 22/03/2004
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Informatie bronnen
Gebaseerd op:
Vergadering met de heer Marc Willems op 22 maart 2004.

Locatie van de applicatie: CIV Brussel
Tijdskader: bestaand systeem

Applicatie karakteristieken
Het doel van het systeem Rekening Courant (Lopende Rekening) is, voor elke BTW-plichtige:
Alle boekingen te registreren (erg vergelijkbaar met een bankrekening)
Een aantal controles te organiseren, zoals bvb. of de aangifte op tijd wordt binnengeleverd.
De volgende types boeking kunnen onderscheiden worden:
Aangifte ingediend
Betalingen uitgevoerd
Allerlei beslissingen vanwege de BTW-administratie (vb boetes, bijkomende heffingen,...)
Intresten
Met elke BTW-plichtige komt één record van variabele lengte overeen in het bestand Rekening Courant, waarvan de
algemene structuur is:
Basis Gegevens – identificatie van BTW-plichtige, zijn regime, enz...
Tot maximaal 150 boekingen (zgn ‘argumenten’ – 32 byte lang: effectieve datum, datum van inschrijving,
type, bedrag,...)

Functionele karakteristieken
Volgend functioneel domein wordt door deze applicatie afgedekt
CoperFin Proces\Functioneel Domein

Rekening
Courant

Opmerkingen

Proces-5: Berekenen schuld, tegoed,
financiële risico’s of recht tot
terugbetaling.
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Een overzicht van de componenten die de applicatie opbouwen wordt hieronder weergegeven:

A – Invoer

Component

Functionaliteit

Relatieve onafhankelijkheid

WEKELIJKSE
RC-BATCH

Update van RC

Deze batch job gebruikt input-bestanden die de output zijn van
verschillende andere job-ketens: aangiften, betalingen (via De
Post), beslissingen en correcties en ook Signaletiek. Uit
signaletiek haalt men informatie zoals ‘stopzetting’, ‘wijzigingen
van BTW-regime’, ... vereist om te kunnen controleren hoe
frequent, en wanneer een BTW-plichtige aangiftes moet indienen.
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B – Maandelijkse Verwerking

Component

Functionaliteit

MAANDELIJKSE
RC-BATCH

1. Berekenen van intresten

Relatieve onafhankelijkheid

2. Herinnering sturen, bij late aangifte
3. Berekenen van saldo (teruggave of
inning).
4. Uitvoeren van stopzettingen
5. Op-Nul-Zetten (1)

1. Wanneer een BTW-plichtige voortdurend laattijdig aangiften binnenlevert, niet tijdig betaalt of zijn
activiteiten stopzet terwijl er nog een saldo (+ of -) op de rekening staat, zal er een mechanisme
gestart worden dat het saldo overbrengt naar een bestand voor afzonderlijke verwerking door de
dienst BRCS (Bijzondere Rekeningen / Comptes Spéciales). Het RC systeem is inderdaad ontworpen
voor automatische verwerking, en dergelijke speciale gevallen dienen afzonderlijk verwerkt te
worden. Bij deze verrichting wordt het saldo op de RC voor deze BTW-plichtige op 0 gezet en een
extra argument geboekt. Voor details over BRCS – zie afzonderlijk document.
2. Rekening Courant is slechts een werkbestand. RC-Archief bevat het huidige jaar, plus jaar-1 en jaar2.
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C – Jaarlijkse Verwerking

Een afzonderlijke batch job die berekent of er eventuele intresten werden aangerekend voor laattijdige
indiening tijdens de vakantiemaanden. Er bestaat een wet die aangeeft dat in dit geval de intresten
worden kwijtgescholden.

D- Overzicht TP-015 (Zie ook dossier Signaletiek).

Siemens UTM (Universal Transaction Monitor) genereert presentation data streams voor zowel de
traditionele terminals die intern gebruikt worden, als data streams die door een web-applicatie binnen
CCFF kunnen gebruikt worden om de informatie via browser ter beschikking te stellen van externe
gebruikers.

Worden er specifieke audit trails bijgehouden ?

NIET GEMELD

Wordt er output voor specifieke rapporten aangeleverd ?
Zie vnl. De maandelijkse batch-run.

Volgende evolutie van de applicatie wordt verwacht:
Project (P) of Visie (V)

Impact

RC-formaat >< RC-Archief formaat. Deze twee
formaten op elkaar afstemmen zou beter zijn. (V)

Onbekend.
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Operationele karakteristieken
Beschikbaarheid
Het TP-programma (TP-015) heeft een beschikbaarheid van 07:00 tot 18:00 u. Maar toch zal het
maandelijks eventueel door operations worden gestopt om bepaalde batch-jobs te kunnen laten lopen.
Dit is wellicht te wijten aan het feit dat TP-015, naast Signaletiek, ook Rekening Courant en Aangiften
ondervraagd.
Verwachte evolutie:

Het gebruik van TP-015 via

-

CCFF door externe gebruikers (bedrijven)

-

INTERVAT door externe gebruikers (bedrijven); gebeurt overigens ook via CCFF

Betekent dat de beschikbaarheid in de toekomst zal moeten toenemen.
Gebruikers

Locatie

Aantal

Gelijktijdig

Gebruikers (Consultatie via TP-015)

Volledige
Administr.

Verscheidene miljoenen
ondervragingen per jaar
(details onbekend)

Externe Gebruikers (Intervat, CCFF)

Piek

Toekomst

Verwachte evolutie: Grotere aantallen ondervragingen (cijfers onbekend) door externe gebruik

De presentatie technologie bestaat uit standaard-schermen; presentatie data stream gecreëerd door
UTM. In de toekomst, voor externe gebruikers, HTML; op basis van door UTM gecreëerde data streams.
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Data

Datagroep

# Rijen

Grootte
in GB

Relatie met
andere
datagroepen

Authentieke
bron?

Volatiliteit

Toegangspatroon

Tijdsgevoeligheid

Eigenaar

Organisationele
scope

RC
(ISAM)

1
miljoen

2GB

-

Ja

Wekelijks

R (TP-015)
CUD (Batch)

Er bestaat vraag
naar meer up-todate cijfers vwg.
Kantoren en
bedrijven (2)

BTW

RCArchief
(ISAM)

2
miljoen
(1)

3GB

-

Ja

Maandel.

-

BTW

-1- Gebaseerd op 30 records per actieve ondernemer x 600 000 ondernemers.
-2- Om deze reden voorziet de CCFF web-toepassing in het verschaffen van:
a) Een geconsolideerd beeld a.d.h.v. TP-015 (zie elders)
b) Een situtatie-onder-voorbehoud a.d.h.v. de updates die de wekelijkse RC-batch als input neemt.
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Verwachte
evolutie

Backup
benadering

Archiveringsbenadering

Ganse BTWadministratie

Mirrored
disks +
wekelijkse
backup?

Zie RCarchief

Ditto

Mirrored
disks +
maandelijkse
backup?

3 actieve
jaren, rest
op cassette.
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Workload karakteristieken

(IT)
Proces

Frequentie

Aard (synch,
batch,..)

Geassocieerd
volume

Verwachte
evolutie

Verwachte
(systeem) reactietijd

Update

Maandel.

Batch

600 000 ondern.
x 1.1 boekingen
van 32 bytes
per maand

Stabiel

-

Helpdesk
Er is een algemene helpdesk. Maar informatika dienst wordt ook soms rechstreeks gecontacteerd.
Service Level Agreements
GEEN
Systeem beheer
Wat zijn de faciliteiten voor Monitoring, Interventie, Diagnose ? NIET BESPROKEN
Wat zijn de voorzieningen voor Backup/Archivering ? MIRRORED DISKS + DAGELIJKSE BACKUP
Veiligheid
Integriteit

NIET VAN TOEPASSING

Confidentialiteit

NIET VAN TOEPASSING

non-repudiatie

NIET VAN TOEPASSING

authenticatie
autorisatie

TP-015 (Consultatie) vereist slechts een terminal op het netwerk (IP-level)

Technologie & Platformen
Eventueel verschillende locaties in rekening brengen
Platform: Siemens
OS: BS/2000 + UTM + BATCH + ISAM; Lang = COBOL.
Leeftijd van de applicatie: Sinds 1970
Kwaliteit beschikbare documentatie: {e.g. enkel broncode, enkel object code,…}
Verwacht eventuele problemen met de documentatie van:
TP-015 - Consultatie
Beschikbaarheid resources met kennis van de applicatie/technologie: 4 à 5-tal mensen / intern.
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Knelpunten
Knelpunt

Impact

Beschrijving

RC-formaat <> RC-Archief Formaat
Meer up-to-date informatie.
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25. Bijlage A-20: BTW Controle Verplichtingen
Versie 0.1 dd. 05/03/2004
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Informatie bronnen
Gebaseerd op:
Gesprek met Mr. G. Haentjens op 11/03/2004

Locatie van de applicatie: vnl. CIV (Centrum Informatie Verwerking Brussel); ook Mechelen, Namen.
Mechelen en Namen staan op het punt gefusioneerd te worden met Brussel.
Tijdskader: Bestaand

Applicatie karakteristieken
In het kader van de BTW Controle Verrichtingen werden 5 belangrijke toepassingsketens aangehaald,
vier ervan werden in detail besproken. De doelstelling van deze ketens wordt hieronder kort samengevat:
1. Lijst van BTW-klanten (“Klantenlisting”). Het doel van de keten is informatie ter beschikking te
stellen aan interne FODFIN gebruikers betreffende de totale bedragen (netto en eventueel BTW)
t.g.v. leveringen van goederen aan elk der Belgische BTW-plichtigen. Het resultaat bevat, voor
elke Belgische BTW-plichtige, de totale bedragen voor goederen verworven35 in (a) eigen land,
(b) andere EU-lidstaten (eventueel afzonderlijk voor elk der 14 lidstaten), (c) landen buiten de
EU.
2. Intracommunautaire (ICM) Leveringen. Het doel van de keten is informatie ter beschikking te
stellen betreffende leveringen van Belgische BTW-plichtigen aan bedrijven van andere EUlidstaten (d.w.z. uitvoer binnen de Europese Unie). Deze informatie wordt ter beschikking gesteld
aan interne FODFIN gebruikers en – via het VIES-systeem – aan BTW-ambtenaren in andere
EU-lidstaten.
3. Beheer van informatie betreffende Belgische BTW-plichtigen (“Signalitiek”) t.b.v. BTWfunctionarissen in andere EU lidstaten; informatie die wordt aangeboden via het VIES systeem.
VIES-Signalitiek.
4. Behandeling van Intercommunautaire (ICM) Verwervingen, d.w.z. leveringen vanwege
buitenlandse EU-bedrijven aan Belgische BTW-plichtigen. Deze informatie wordt door de BTWdiensten van de 14 EU-lidstaten, via het VIES systeem aangeboden.
5. Behandeling van informatie bekomen van de Belgische Douane diensten betreffende in- en
uitvoer van en naar niet-Europese landen. Deze keten werd niet verder uitgewerkt.

In hetgeen volgt zullen deze toepassingen worden aangeduid met de termen die hierboven vetgedrukt
weergegeven werden.

35

“Verwerven” = aankopen; “leveren” = verkopen.
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Functionele karakteristieken
Welk functioneel domein (e.g. soort belastingen)\processen wordt door deze applicatie afgedekt? (Per
project in te vullen)
CoperFin
Proces\Functioneel
Domein

Opmerkingen

Klantenlisting

Proces 2

= Verzamelen en beheren van gegevens die aanleiding
geven tot het heffen van BTW.

ICM Leveringen

Proces 9

= Controle; t.t.z. informatie verstrekt aan EU-lidstaten om
hen toe te laten na te gaan of BTW betaald werd.

ICM Verwervingen

Proces 9

= Idem, maar voor de Belgische BTW-dienst.

VIES Signalitiek

Proces 1

= Identificatie van de belastingsplichtige; maar in dit
geval niet voor intern gebruik, maar t.b.v. EU-lidstaten.

Douane

Proces 2

= Verzamelen van informatie over in- en uitvoer van en
naar niet-Europese staten. Op zich gebruikt in de
toepassing “Klantenlisting”.

Klantenlisting - Componenten
Nota: de tabellen bevatten soms verwijzingen naar de bestaande systeem documentatie; vb. programmastap T1490.

Component

Functionaliteit

Relatieve onafhankelijkheid

Invoer
magneetdragers
(ref. T1490)

Invoer van gegevens betreffende
verwervingen, door lezing van
magneetdragers

Coupling met pre-validatie = sequential file.

Invoer
OCR Scanning
(ref. T2115)

Invoer van gegevens betreffende
verwervingen bekomen op
voorgedrukt formulier of formulier
gecreëerd door BTW-plichtige
conform een standaard bepaald
door de administratie

Idem

Correctie TP
(ref. TP120)

Correctie van aldus bekomen
gegevens (online/TP); dit kanaal
wordt nog weinig gebruikt voor
rechstreekse invoer.

Idem

Validatie

Validatie van de input m.b.v. twee
andere bestanden (Signalatiek
T0117 en Kantoren (T0117)

Idem

Creatie
klantenlisting
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Jaar Y-1
Idem

Creatie
Klantenlisting
Jaar Y-2
Invoer Douane
gegevens
(Ref. T2140)

Ophalen van gegevens over
invoer- en uitvoer buiten de unie

Consultatie
(Ref. TP190)

Consultatie van klantenlistings
voor 4 jaren (Y-1, Y-2, Y-3, Y-4)
- Binnenlandse verwervingen
- Invoer uit EU-lidstaten
- Invoer uit niet-EU landen

Idem

Een overzicht:

Worden er specifieke audit trails (logs) bijgehouden ?
Inventarisbestanden – beknopte informatie over invoer en verwerkingsresultaten t.b.v. de
toepassingsverantwoordelijken. Wie heeft wat ingediend; via welk kanaal,...?
Wordt er output voor specifieke rapporten aangeleverd ?
Foutenlijsten – worden teruggestuurd naar de kantoren voor correctie van de gegevens (via
TP); vb. foutief BTW-nummer.
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ICM Leveringen - Componenten
De volgende componenten (van een batch/TP oplossing) draaien in twee regionele centra: Mechelen en
Namen.
Component

Functionaliteit

Relatieve onafhankelijkheid

Invoer
magneetdragers
(ref. E0010)

Dagelijkse invoer van gegevens
betreffende leveringen, door lezing
van magneetdragers

Coupling via sequentieel bestand

Correctie TP
(ref. TP500)

Correctie van aldus bekomen
gegevens (online/TP); dit kanaal
wordt nog weinig gebruikt voor
rechstreekse invoer.

Idem

Validatie
(ref. E0040)

Twee-wekelijkse validatie van de
verkregen input resulterend in een
bestand met geldige data en
foutenlijsten die voor correctie aan
beheerders in lokale controle
kantoren worden gestuurd.

Idem

De volgende componenten draaien in het CIV (Centrum Informatie Verwerking) te Brussel. De geldige
data bekomen in Mechelen en Namen worden getransfereerd naar het CIV in Brussel.

Invoer
OCR Scanning
(ref. E0025)

Continue invoer van gegevens
betreffende leveringen bekomen op
voorgedrukt formulier of formulier
gecreëerd door BTW-plichtige
conform een standaard bepaald
door de administratie

Idem

Validatie
(ref. E0027)

Twee-wekelijkse validatie van de
via scanning bekomen input,
resulterend in een bestand met
geldige data en foutenlijsten. Ook
een inventaris van bekomen input
wordt aangemaakt. Beide worden
naar de lokale kantoren gestuurd,
die overigens niet op de hoogte
waren van de invoer via scanning.

Idem

Verwerking
(ref. E0050/60)

Cumul + Merge/update module die
bestaande master van ICM
Leveringen aanpast met de nieuwe
gegevens.

Idem

Consultatie
Intern

Consultatie van ICM leveringen
door interne FODFIN gebruikers

Idem

Transfert
VIES
(Ref. E0071)

Overdracht en conversie van
gegevens om ze via het VIESsysteem ter beschikking van andere
lidstaten te stellen

Idem
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Een overzicht:

Worden er specifieke audit trails (logs) bijgehouden ?
Inventarisbestanden – beknopte informatie over invoer en verwerkingsresultaten t.b.v. de
toepassingsverantwoordelijken. Wie heeft wat ingediend; via welk kanaal,...? Inventarislijsten
worden met name ook naar lokale kantoren gestuurd in het kader van ingescande gegevens,
want daar zijn zij niet van op de hoogte.
Wordt er output voor specifieke rapporten aangeleverd ?
Foutenlijsten – worden teruggestuurd naar de kantoren voor correctie van de gegevens (via
TP); vb. foutief BTW-nummer.
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ICM Verwervingen - Componenten

Een mogelijke toepassing van het gebruik van de geïmporteerde gegevens wordt getoond; er zijn er
andere (die niet besproken werden).

Component

Functionaliteit

Relatieve onafhankelijkheid

VIES

Interface naar
andere lidstaten

In deze context worden via VIES 14 bestanden ontvangen, één
voor elke EU-lidstaat. De bestanden bevatten de verwervingen
(aankopen) uitgevoerd door Belgische belastingsplichtige in de
Europese lidstaten.

Cumul &
Validatie

Cumuleren van de
gegevens en
validatie (vb. geldig
BTW-nummer)

Conversie

Conversie naar €

Worden er specifieke audit trails bijgehouden ? ONBEKEND
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Wordt er output voor specifieke rapporten aangeleverd? In het gegeven toepassingsvoorbeeld – een lijst
van eventuele inconsistenties tussen belastingsaangiften en verwervingen gerapporteerd door andere
lidstaten.
VIES-Signalitiek - Componenten
Signalitiek, informatie ter identificatie en beschrijving van belastingsplichtige, wordt elders aangemaakt
(t.t.z. niet in dit document besproken). FODFIN functionarissen maken enkel gebruik van de huidige
toestand van het Signalitiek bestand. Ambtenaren in andere lidstaten vereisen een signalitiek bestand dat
naast de huidge toestand ook de historiek sinds 1993 bevat.

Component

Functionaliteit

Relatieve onafhankelijkheid

Update VIESSignalitiek bestand

De verwachte evolutie:
Project (P) of Visie (V)

Impact

Oplevering gepland voor

EDI-Project voor automatische invoer
van informatie betreffende BTW-aangifte.
Zie document DIRK QUINA

Sneller; minder manueel werk.

2005

Scope:
- Klantenlisting
- ICM Opgaven
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Operationele karakteristieken
Beschikbaarheid
Normale gebruiksperiodes:
Verwachte evolutie:
In welke mate kunnen ze tegemoet komen aan de 3 standaard beschikbaarheidsprofielen:
o

Kantooruren (tussen 8 en 17 uur, 5 dagen per week)

o

Verlengde kantooruren (tussen 6 en 19 uur, 5 dagen per week)

o

Internet (24 op 24 uur, 7 dagen per week)]

Gebruikers
Locatie

Aantal

Gebruikers in lokale controle kantoren (correcties)

240 x 2

Interne FODFIN gebruikers (consultatie) verspreid
over verschillende diensten.

700

Gelijktijdig

Piek

Verwachte evolutie: stabiel.
De gebruikte presentatietechnologie zijn terminals of terminal-emulatie
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Data
De karakteristieken van de volgende datagroepen werden geregistreerd:
Kantoren – informatie over lokale BTW-kantoren
Signalitiek-Toestand – informatie over belastingsplichtige t.b.v. interne FODFIN gebruikers; huidige toestand alleen.
Signalitiek-Toestand+Historiek – ditto, maar met inbegrip van historiek sinds 1993, tbv. EU-lidstaten via VIES-systeem.
Klantenlisting – Voor elke Belgische belastingsplichtige, de bedragen voor goederen die door deze partij verworven werden, per
leverancier. Scope = binnenlandse verwervingen; EU-verwervingen, niet-EU verwervingen.
ICM Opgaven – de opgaven die op dagdagelijkse basis in de regionale centra Namen en Mechelen worden gecreëerd, of via scanning in
Brussels worden bekomen. Dit zijn de zgn.kwartaalaangiften, waarvan elke belastingsplichtige die levert aan een andere EU-lidstaat (ca. 90
000 bedrijven) er 4 per jaar moet indienen. Invoer via de verschillende kanalen: 40% magneetdrager, 54% scanning, 6% TP (TP wordt
veeleer gebruikt voor correcties)
ICM Leveringen – het masterbestand van leveringen uitgevoerd door Belgische belastingsplichtigen aan bedrijven in andere EU lidstaten; dit
bestand bevat de leveringen voor de afgelopen 10 jaar (alles online). Slechts de gegevens van de laatste 5 jaar worden a.d.h.v. nieuwe
opgaven upgedate.
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Grootte36

Datagroep

# Rijen

Kantoren

Klein bestand (+- < 5000
rec)

Relatie met
andere
datagroepen

Authentieke
bron?

Volatiliteit

Toegangspatroon
in context van deze
applicatie

Tijdsgevoeligheid

-

Neen

Statisch

R (in
Klantenlistings)

-

Data moet
klaarstaan
tegen 1/07

Eigenaar

Organisationele
scope

Verwachte
evolutie

Backup
benadering

Geen groei
verwacht

Cassette

Geen groei
verwacht

Cassette

SignalitiekToestand
Signalitiek
Toestand+
Historiek
KlantenListing

17 Miljoen
lijnen/jaar
(120/record)
x 4 jaar

Ja

ICM
opgaven

184.000 opgaven per jaar
vwg. 90 000 bedrijven; 1
per kwartaal. Totaal van
2.580.000 leveringen per
jaar.

Neen

ICM
Leveringen

10 jaar x 2.580.000
leveringen.

Ja

36

R

Zelfs na
Qn+1
kunnen
nog data
gewijzigd
worden

CRUD

Men krijgt 1
kwartaal de
tijd om de
cijfers online
te hebben.

van 1 rij
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Consultatie door
FODFIN; ook EUlidstaten (via copie
voor VIESsysteem)

Archiveringsbenadering

Entiteit Belastingen & Invordering
Workload karakteristieken
(IT) Proces

Frequentie

Aard
(synch,
batch,..)

Klantenlisting
(invoer)

Dagelijks

Batch

Klantenlisting
(verwerking)

2wekelijks

Batch

Geassocieerd
volume

Verwachte
evolutie

Verwachte (systeem)
reactietijd

Niet het IT-proces, maar
de voorbereiding van de
invoer is een probleem
(zie knelpunten)
17 miljoen lijnen x 2
te verwerken over
52 weken

Stabiel

Zie elders, maar de
verwerking op zich is geen
probleem.

Service Level Agreements
Klantenlisting: geen formele SLA, maar wel verwachting resultaten tegen 1/7 online te hebben.
Systeem beheer
Wat zijn de faciliteiten voor Monitoring, Interventie, Diagnose ? Niet besproken
Wat zijn de voorzieningen voor Backup/Archivering ? Backups op cassette.
Veiligheid
Integriteit: de gegevens mogen niet gewijzigd kunnen worden door onbevoegden.
confidentialiteit: de gegevens dienen als vertrouwelijk te worden beschouwd.
non-repudiatie: authenticatie en autorisatie:
Interne FODFIN gebruikers kunnen de hen aangeboden gegevens (leverancierslisting, ...)
zonder ingave van wachtwoord raadplegen. Men rekent op het gesloten karakter van het
netwerk.
Voor raadpleging van de klantenlistings (TP189) is daarentegen voorzien in een inlog met
wachtwoord + log van de geraadpleegde data.
Disaster recovery procedures
Er bestaat geen DRP.

Technologie & Platformen
Platform: Siemens (mainframe) – Brussel; idem voor Mechelen en Namen (kleinere machines), worden
overigens gefusioneerd met Brussel (plan 2004)
OS: BS/2000
Types workload:

Batch + TP ( = UTM)

Data technologie:

ISAM, SAM (online en cassette)

Leeftijd van de applicatie: Minstens 14 jaar oud (+- voor alle hier besproken ketens)
Kwaliteit beschikbare documentatie:
Beschikbaarheid resources met kennis van de applicatie/technologie:
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Knelpunten
Knelpunt

Impact

Klantenlisting

Het streefdoel Klantenlistings
tegen 1/7 online ter
beschikking te stellen van de
administratie wordt niet
gehaald. Werkelijke
beschikbaarheid is september,
met updates tot na Nieuwjaar.

De hoeveelheid magneetdragers die dient verwerkt te worden
is te groot (bvb. in 2002, een totaal van 23.170 dragers). Bvb.
het uit envelopes halen van de magneetdragers op zich vergt
reeds veel tijd.

Klantenlisting
Het scanning systeem is nog niet echt operationeel. Maar
initiële bevindingen zijn dat klanten het moeilijk vinden de
voorgeschreven formulieren op hun PC na te bootsen.

Eerder dan dan de
voorgedrukte formulieren te
gebruiken, schakelen zij over
naar magneetdrager.

ICM Leveringen
Geen knelpunten gemeld – de massa is kleiner.
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26. Bijlage A-21: BTW Moderne Input Kanalen
Versie 0.3 dd. 12/03/2004
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Informatie bronnen
Gebaseerd op:
Interview met Dirk Quina op 12/03/2004

Locatie van de applicatie: CIV Brussel
Tijdskader: Dit document beschrijft zowel input kanalen die reeds in werking zijn als deze die in de nabije
toekomst zullen worden uitgerold.

Applicatie karakteristieken
Functionele karakteristieken
Welk functioneel domein (e.g. soort belastingen)\processen wordt door deze applicatie afgedekt?
CoperFin
Proces\Functioneel
Domein

Opmerkingen

INTERVAT

Proces 2\BTW

Verzamelen (en beheren) van fiscale gegevens; met name de
BTW-aangifte.

EDIVAT

Proces 2\BTW

Verzamelen (en beheren) van fiscale gegevens; met name de
BTW-aangifte.

VATINTRA

Proces 2\BTW

Verzamelen (en beheren) van fiscale gegevens; met name de
intracommunautaire opgaven (In de loop van 2004). De
Klantenlisting zal het voorwerp uitmaken van een nieuw project,
dat qua werkingprincipes en standaarden gelijkaardig zal zijn aan
VATINTRA (in de loop van 2004).

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle types informatie die BTW-plichtigen dienen te versturen
naar de BTW-administratie, de frequentie van invoer, en de mogelijk invoer-kanalen.
Informatie

Frequentie

Papier (scan)

Tape

EDI

Internet

BTW-Aangifte

Kwartaal of maandelijks voor grote
omzetten

X

X

X

Klantenlisting

Jaarlijks

X

X

2004

Intracom. Opg.

Kwartaal

X

X

2004

De kanalen “EDI” en “Internet” worden in dit document behandeld. Voor de meer traditionele kanalen
wordt verwezen naar het document “EBI - Applicatie Analyse - BTW - Controle Verplichtingen”.
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Uit welke componenten is de applicatie opgebouwd?
De verschillende subsystemen INTERVAT, EDIVAT en VATINTRA worden hier samen behandeld daar
zij erg verwant zijn aan elkaar. In onderstaande figuur wordt een overzicht gegeven.

Component

Functionaliteit

Relatieve onafhankelijkheid

Presentatie

HTML Gebruikersinterface

Communiceert met andere modules via XMLformaten

Security Client

Gebruiker beschikt over
certificaat; wordt
doorgegeven aan server
voor validatie.

Certificate
Validatie Server

Validatie van certificaat.

Deze server bevindt zich niet in het CIV van de
Administratie te Brussel; wordt beheerd door derde
partij.

Aangifte
Validatie

Nagaan of aangifte geldig
is. Zelfde regels in EDI en
Internet oplossing.

Geldigheid wordt volledig beoordeeld op basis van
de inhoud van het ontvangen XML bericht. Eventuele
fouten m.b.t. vorige aangiften worden slechts in de
achterliggende batch-keten ontdekt.
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EDIFACT
Vertaler

Vertaling aangifte;
genereert CONTRL bericht.
Inhoud van APERAK wordt
door validatie module
gegenereerd.

X.400 MTA

X.400 message transfer
agent.

BTW-Invoer
batch-ketens

Traditionele verwerking van
de invoer (in andere
documenten besproken)

Zie rapport over de ‘Moderne Input kanalen’.

Worden er specifieke audit trails bijgehouden ?
Lijst van calls naar certificate validatie-server (security)
Aangiftes (XML) met bijhorend digitaal handtekening (non-repudiation) worden vanop het webplatform naar cassette of CD geschreven (archivering).
Hoewel de kanalen intrinsiek geldige aangiftes afleveren is het toch nog mogelijk dat een
aangifte niet correct is. Dit geeft dan aanleiding tot het aanmaken van foutenlijsten die naar de
lokale controle kantoren gestuurd worden voor onderzoek en correctie via het traditionele TPkanaal. De twee types foutenlijst zijn:
o

Listing-2: De aangifte strookt niet met het verleden (vereist vergelijking met Aangifte
Historiek)

o

Listing-3: Voorbeeld dubbele aangiftes

Wordt er output voor specifieke rapporten aangeleverd ?

NEEN

Nota: vertaling van XML of EDIFACT naar in-house formaten gebeurt op de platformen van deze nieuwe
kanalen, niet op de mainframe.
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Bovenstaand diagramma werd aangepast (zie rode/gele aanduidingen) om weer te geven wat in de
nabije toekomst (september 2004) wijzigt:

Belangrijkste wijzigingen per module:

Project (P) of Visie (V)

Impact

Oplevering gepland voor

Aansluiting op de CCFF EAI hub (P)

Automatisatie van de
transfert van
aangiften naar de
mainframe.

September 2004

Uitbreiden van INTERVAT subsysteem om ook
XML-bestanden te kunnen ontvangen (P).

Men hoopt hierdoor
een beweging weg
van EDI naar het
goedkopere XML.

September 2004

Uitbreiden van INTERVAT subsysteem om de
BTW-plichtige of gemandateerde toegang te
verschaffen tot de lopende rekening van de
BTW-plichtige (P).

Dit heeft ernstige
consequenties op
het vlakvan
beschikbaarheid en
disaster recovery
(zie elders).

September 2004
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E-mail berichten m.b.t. fouten van type 2 en 3
naar BTW-controlekantoren, met het verzoek te
willen nakijken en corrigeren. Voorlopig alleen
met betrekking tot de aangiften die men online
aangeboden heeft (P) + mogelijkheid bestaande
aangiftes te corrigeren. De correcties gebeuren
door het controlekantoor via een interface op
niveau van CCFF.

Afschaffing van de
foutenlistings die
naar controle
kantoren gestuurd
worden; minder werk
aldaar.

September 2004

Uitbreiding van de scope van de
foutenberichten via e-mail: ook aangiften via
andere kanalen (magneetdrager, scan) en ook
andere types informatie: intracommunautaire
opgaven en klantenlistings (V).

Single interface

Onbekend

Het luik EDI (EDIVAT – VATINTRA) zal niet via
CCFF-hub worden geïmplementeerd, teneinde
geen specifieke connector EDI te moeten
ontwikkelen voor een toepassing die op termijn
moet verdwijnen.

Operationele karakteristieken
Beschikbaarheid

Normale gebruiksperiodes: Hoewel zou kunnen verwacht worden dat verlengde kantooruren (tussen 6 en
19 uur) volstaan voor het INTERVAT systeem, blijkt in de praktijk de frontend component een
beschikbaarheid van quasi 24/7 te halen.
Verwachte evolutie: Hoewel de frontend component een hoge graad van beschikbaarheid heeft, zijn de
openingsuren voor de backend (CIV mainframe voor BTW) vrij beperkt: typisch van 7 tot 17:00 en
omwille van het grote aandeel aan batchverwerkingen is de mainframe af en toe ’s namiddags niet
beschikbaar voor online gebruik. Voor het huidige gebruik, invoer van aangifte, is dit geen bezwaar. De
uitbreiding naar consultatie van de lopende rekening en de mogelijkheid aangiftes te corrigeren, wijzigt de
situatie echter volkomen.
Het systeem dat in september zal worden uitgerold zal rechtstreekse consultatie van de op de mainframe
gelocaliseerde lopende rekening toe laten (a.d.h.v. een message-driven protocol). Omwille van de
beperking van openingsuren van de mainframe wordt echter aan de optie gedacht een operationale data
copie van de lopende rekening op de frontend te plaatsen. Of dit een haalbare oplossing is hangt af van
de karakteristieken van deze datagroep; met name (verder te bekijken met Marc Willems):
Volume Volatiliteit – op dit ogenblik is er slechts een bijwerking per maand (batch); dus geen
probleem. Maar een beperking is dat de datagroep geen up-to-date beeld geeft van eventuele
boetes en intresten (batch loopt slechts 1x per maand). Mocht een meer up-to-date beeld een
vereiste worden kan het nodig zijn een replicatie mechanisme met hogere frequentie in te
bouwen.
Gevoeligheid – van de gegevens; kunnen deze op de frontend geplaatst worden – wat zegt de
security policy? Is de beveiliging van dit platform en de plaats waar het zich bevindt conform
met de beveiligingskarakteristieken van deze datagroep?

Document:

EBI - Synthese van de AS-IS Analyse - v0.9-fr

Owner:
Subject:

Philippe Spaas
Synthese van de As-Is Analyse

Date: 03-05-2004

Status: Final
Page 164 of 188

Entiteit Belastingen & Invordering
De beschikbaarheidskarakteristieken van de X.400 gebaseerde oplossingen (EDIVAT en VATINTRA)
werd niet besproken.

Gebruikers
Locatie

Aantal

Gebruikers van INTERVAT: BTWplichtigen of gemandateerden.
Gebruikers die informatie via X.400
toesturen (EDIVAT, VATINTRA)

Verwachte evolutie:

Gelijktijdig

Piek
(gelijktijdig)
1500

500
bedrijven

De groei in 2003 was 300%.

De presentatie technologie is HTML.
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Data

Deze inputsystemen bevatten geen business data – te vermelden echter valt:
De validatie gebeurt uitsluitend op basis van de ingevoerde of toegezonden informatie (XML)
De ontvangen informatie bevat een handtekening en wordt gearchiveerd vanop de frontend platformen.
Het BTW-aangifte master bestand is niet zichtbaar voor deze kanalen; afgeschermd door de bestaande batchketens; zal verder worden
besproken met Marc Willems.
Mogelijks replica van lopende rekeningen, zoals hierboven besproken

Datagroep

#
Rijen

Grootte37

Relatie met
andere
datagroepen

Authentieke
bron?

Volatiliteit

Toegangspatroon

Tijdsgevoeligheid

Eigenaar

BinnenKomende

Organisationele
scope

Verwachte
evolutie

Backup
benadering

Archiveringsbenadering

Archivering
vanop
VATINTRA
en EDIVAT
Servers.

Gegevens

37

van 1 rij
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Workload karakteristieken
(IT)
Proces

Frequentie

Aard (synch,
batch,..)

Geassocieerd
volume

Verwachte
evolutie

Verwachte
(systeem) reactietijd

Deze nieuwe kanalen (INTERVAT, EDIVAT) verwerkten in 2003 een totaal van 150.000 aangiften (2/3
EDI en 1/3 Internet). De grootte van een aangifte is typisch enkele Kbytes. De groei in 2003 was 300%.
6% van alle aangiften werden nu op deze wijze ingevoerd.

Helpdesk
Men huurt enkele ‘seats’ in het contact centrum van een 3e partij. Deze mensen vervullen een first-line
support rol. De second-line rol wordt ingevuld door een tweetal mensen van de Dienst Automatisering
BTW. Ook werd een e-mail adres op de internet site gepubliceerd.
Service Level Agreements
Geen formele SLA. Maar hoge beschikbaarheid van huidige oplossing (INTERVAT) heeft ongetwijfeld
bepaalde verwachtingen gecreëerd.
Systeem beheer
Wat zijn de faciliteiten voor Monitoring, Interventie, Diagnose ? Uitgevoerd door 3e partij.
Wat zijn de voorzieningen voor Backup/Archivering ? Cassette/CD.
Veiligheid
Integriteit
INTERVAT : SSL V3 zonder client certification => versleuteld kanaal tussen browser en server
EDIVAT: Niet besproken; indien via Isabel alleszins zeer goede bescherming.
Confidentialiteit: idem
non-repudiatie:
INTERVAT: Gebruikers moeten een door één der drie Belgische CA’s uitgereikt certificaat/private
sleutel hebben waarmee ze toegang bekomen en de aangifte tekenen.
In het kader van Edivat en Vatintra wordt er geen digitale handtekening gebruikt, en is er met
andere woorden ook geen mogelijkheid om de non-repudiatit garenderen.
Authenticatie – zie hierboven
Autorisatie – via de certificate validatie server die door een derde partij beheerd wordt.
Disaster recovery procedures
Geen DRP voorzien.

Technologie & Platformen
Eventueel verschillende locaties in rekening brengen: alle locaties zijn CIV Brussel; met uitzondering
voor de certificate validatie server (= 3e partij).
Systeem Node

Technologie

Intervat/Finprof/e-Services – Webserver

Intel + NT 4.0
Apache (Tomcat v. 4.03 – JBOSS 2.46)

Intervat/Finprof/e-Services – Dataserver
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Apache (Tomcat v.4.03 – JBOSS 2.46)
Edivat/Vatintra server

Intel + Windows/2000

Leeftijd van de applicatie: RECENT
Kwaliteit beschikbare documentatie: {e.g. enkel broncode, enkel object code,…} BESCHIKBAAR
Beschikbaarheid resources met kennis van de applicatie/technologie: BESCHIKBAAR

Knelpunten
Knelpunt

Impact

Er bestaat geen elektronisch systeem voor mandaten-beheer. De
traditionele benadering is dat een BTW-plichtige een document tekent
dat bvb. een boekhouder het mandaat geeft voor het beheer van zijn
fiscale zaken. Een dergelijk mechanisme bestaat niet op elektronisch
vlak. Dit probleem stelt zich niet bij de aangifte, want daar bestaat
voldoende controle. Met het toevoegen van de mogelijkheid informatie
te consulteren ontstaat hier echter een beheersprobleem. Wie mag
welke informatie, in naam van iemand anders raadplegen.

Vertrouwelijkheid
van gegevens
staat op de
helling.

Lopende rekening toont niet echt de meest recente situatie: boetes en
intresten niet inbegrepen omdat die slechts 1x per maand worden
uitgerekend.

Trade-off tussen
gewenste
functionaliteiten
en kosten voor
aanbrengen
wijzigingen aan
het bestaand
syseem; Niet
houdbaar op
lange termijn.

Beschikbaarheid van mainframe is niet conform met ongeschreven
“SLA” van website. Studie van gebruik van copie van lopende rekening
is aangewezen.

De reactie van het publiek op het (in de toekomst) invoeren van een
XML-invoer in de nieuwe versie van INTERVAT is niet zoals verwacht;
men schijnt de voorkeur te geven aan EDI.

Deze is nog niet
beschikbaar voor
Intervat, er wordt
blijkbaar de voorkeur
gegeven aan een
systeem dat zo
automatisch mogelijk
verloopt, en waar de
gegevens niet
opnieuw moeten
gecodeerd worden.
Indien dezelfde
functionaliteit kan
aangeboden worden
via Internet, zal deze
waarschijnlijk ook
succes kennen.

Er is geen DRP oplossing voorzien. Waar dit misschien aanvaardbaar is
voor zuiver batch-georiënteerde oplossingen, is het aangewezen dit te
herbekijken in het kader van oplossingen gericht op het publiek.

Nog vrij beperkt
gebruik: 6% + er
zijn alternatieven
=> matig.
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Relatie met het referentie model
“Uitfasering” van deze nieuwe invoerkanalen is natuurlijk niet aan de orde. Belangrijker is te begrijpen
welke veronderstellingen zij maken i.v.m. de interface aangeboden door de CIV (mainframe BTW)
systemen.
Deze interfaces zijn (we veronderstellen hier de toestand einde 2004):
Interface-1: invoer van geldige
BTW Aangifte
Intercommunautaire Opgave
Klantenlisting
Message-driven, send-and-forget interface; formaat van informatie = XML ?
Interface-2: consultatie van lopende rekening. Indien we veronderstellen dat op termijn voor een
operational data copy oplossing wordt gekozen, wordt dit een data replicatie interface (nog te ontwerpen).
Interface-3: interface om aangiften te corrigeren?
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27. Bijlage A-22: BTW Aangifte
Versie 0.1 dd. 09/04/2004
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Informatie bronnen
Gebaseerd op:
Vergadering met de heer Walter De Kuyper (walter.dekuyper@minfin.fed.be)
Diagramma “Ketting Aangiften” – opgenomen in dit document.
Statistieken BTW – cijfers opgenomen in dit document.
Locatie van de applicatie: Centraal, CIV Brussel.
Tijdskader: Bestaande toepassing

Applicatie karakteristieken
Functionele karakteristieken
De functionele domeinen die door deze applicatie afgedekt worden zijn:
CoperFin Proces\Functioneel
Domein

Opmerkingen

Proces 2: Verzamelen en
beheren fiscale gegevens

Algemeen: Dit CoperFin proces dient om alle informatie omtrent
de fiscale situatie van een geïdentificeerde BTW-plichtige (zowel
op eigen initiatief als op initiatief van de belastingplichtige) te
verzamelen, te structureren in een enig dossier en te beheren.
Concreet: Het verzamelen van de BTW-aangiften.

Kort samengevat:
BTW-plichtigen, met aangifte-plicht, dienen maandelijks of trimestrieel een aangifte in te brengen waaruit
de BTW-dienst kan opmaken hoeveel BTW dient betaald te worden tengevolge van economische
activiteiten verricht door de BTW-plichtige in de afgelopen periode. Deze bedragen (die eventueel
negatief kunnen zijn) worden toegevoegd aan de bestaande schuldpositie in de Rekening Courant.
Correcte aangiften zullen leiden tot een bijwerking van Rekening Courant. Niet correct aangiften worden
onmiddellijk geweigerd bij ingave (zgn. structurele fouten (Listing-I)), of worden gemeld aan het lokale
controle kantoor (waarschijnlijkheidsfouten (Listing-II) of fouten m.b.t. de huidige toestand van Rekening
Courant (Listing-III)). De BTW-ambtenaar zal de BTW-plichtige contacteren om rechtzetting van de fouten
te bekomen. Alle rechtzettingen gebeuren door de BTW-ambtenaar zelf; d.w.z. dat correctieve aangiften
naar het lokale controle kantoor dienen gestuurd te worden.
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De applicatie is uit volgende componenten opgebouwd:
De hieronder beschreven componenten verwijzen naar het diagramma op de volgende bladzijde
(verkregen van Walter De Kuyper). Het diagramma toont hoe aangiften via drie verschillende kanalen bij
het CIV te Brussel kunnen binnenkomen:
1. Scanning van aangiften op papier in Gent en Namen: de grote massa van de aangiften komt op
deze manier binnen: in 2003, 2.6 miljoen aangiften.
2. Electronische invoer, hetzij via het Internet (INTERVAT), hetzij via X.400 (EDIVAT): hoewel de
toevoer via dit kanaal nog beperkt is, groeit het belang ervan sterk. In 2003 een 150 000
aangiften; met sterke groei (zie dossier D. Quina).
3. Manuele invoer in lokale controle centra: dé belangrijkste wijze van invoer in het verleden, is dit
kanaal tegenwoordig beperkt tot het verwerken van dringende aangiften of het invoeren van
aangiften die fouten bevatten (t.t.z. her-invoer na “doorhaling” (deleten)). In 2003, 250 000
aangiftes, met ca. 75000 “doorhalingen” (d.w.z. deleten van bestaande aangiften en herinvoer).

Component

Functionaliteit

Scanner (1)

Scannen van aangiften op papier en omzetting naar verwerkbare bestanden
m.b.v. OCR technologie. De beelden van de aangiften worden overgebracht
naar het BTW Intranet voor eventuele latere consultatie.

DocCenter (2)

De verwerkbare bestanden worden overgebracht naar de DocCenter server.
Hier gebeurt een eerste validatie die (met een historische term) “Listing-1”
fouten opspoort. Dit zijn structurele fouten zoals: verkeerd formaat, foutieve
aangifte periode, enz... De bestanden worden dan, in pakketten van 200
aangiften, ca. om de minuut doorgestuurd naar de mainframe. Aangiften met
structurele fouten worden niet doorgestuurd.
Elektronische Aangiften (InterVat en EDIVAT) werden besproken in het
analyse document genaamd “Moderne Kanalen” (zie D. Quina). Het bestand
dat door deze kanalen wordt afgeleverd is hetzelfde als dat wat door de
scanning-kanalen wordt gecreëerd.

T6101 (3)

De batch-keten T1601 verzamelt de input van de drie kanalen (SCAN,
INTERVAT en EDIVAT) en plaatst de gegevens in een tijdelijk bestand
T0140. In de drie gevallen gaat het over hetzelfde programma. Het wordt
alleen in andere omstandigheden opgeroepen:
SCAN: Het programma draait voortdurend (dag en nacht);
verwerking wordt door het binnenkomen van een FTP-bestand
gelanceerd.
EDIVAT: Het programma wordt automatisch gestart om 24:00 en
verwerkt de binnenkomende gegevens als een batch.
INTERVAT: Het programma wordt manueel gestart om 10:00 en
verwerkt de binnenkomende gegevens als een batch.

TPAANDEC (4)

Een TP programma dat de functionarissen in de lokale controle kantoren
toelaat dringende of foutieve aangiften in te voeren (dat laatste na
verwijdering (“doorhaling”) van de reeds bestaande aangifte). De updates
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gebeuren rechtstreeks op het bestand T0140.
T 2000 (5)

Een batch-programma dat gestart wordt om 18:00 nadat TPAANDEC gestopt
is, valideert de input op “waarschijnlijkheidsfouten”38 (zgn. Listing-II fouten)
en creëert input voor twee verschillende toepassingen:
Enerzijds T0140, voor inschrijving in Rekening Courant (zie
dossier Rekening Courant, Marc Willems).
Anderzijds T2010 voor overdracht naar de Intranet Server.
Wat is het verschil tussen de twee bestanden? T2010 bevat alle aangiften
die in T0140 zitten, maar ook deze met LII fouten, en de fout-aanduiding zelf.
Terwijl T0140 rechstreeks kan opgenomen worden in de Rekening Courant,
dient T2010 om de lokale controle kantoren in te lichten over welke aangiften
met goed gevolg werden ingevoerd.

T0160

Dit is de wekelijkse RC-Batch waarover reeds sprake in het dossier
“Rekening Courant” (Marc Willems). Ter aanvulling: dit programma voert een
derde type validatie uit (Listing III), dit zijn zgn. verwerpingen. De validatie
gebeurt op basis van de inhoud die zich reeds in Rekening Courant bevindt.
Aangiften kunnen verworpen worden op basis van het feit dat:
1. De aangifte reeds bestaat
2. De aangifte ouder dan 3 maanden is (de ‘scope’ van het RC is
immers slechts 3 maanden, indien na 3 maanden een aangifte niet
toegekomen is wordt de overeenkomstige rekening op nul gezet en
het dossier behandeld door de dienst “Bijzondere Rekeningen”).
3. ...
De lijst van deze verwerpingen wordt ook naar het Intranet gestuurd.
Een tweede opmerking is dat T0160 ook een bestand T0180 update (archief
van de aangiften). Samen met T2010 is T0180 het belangrijkste bestand van
het in dit dossier beschreven deeldomein.

38

Dat zijn fouten m.b.t. een afwijking van de cijfers in de aangifte t.o.v. historische gemiddelden (ook wel
statistische fouten genoemd).

Document:

EBI - Synthese van de AS-IS Analyse - v0.9-fr

Owner:
Subject:

Philippe Spaas
Synthese van de As-Is Analyse

Date: 03-05-2004

Status: Final
Page 173 of 188

Entiteit Belastingen & Invordering

Document:

EBI - Synthese van de AS-IS Analyse - v0.9-fr

Owner:
Subject:

Philippe Spaas
Synthese van de As-Is Analyse

Date: 03-05-2004

Status: Final
Page 174 of 188

Entiteit Belastingen & Invordering
Specifieke audit trails die worden bijgehouden:
De zgn. fouten-listings zijn inderdaad audit trails die gebruikt worden om ervoor te zorgen dat dit proces
correct verloopt. Men onderscheidt dus de volgende audit trails:
1. Listing-I (L681) – Verwerping van aangiften t.g.v. structurele fouten. Vermits fouten op dit niveau
tegenwoordig in de scanning centra worden gedetecteerd, en deze aangiften dus niet meer in het
CIV toekomen, is deze listing eerder van historische betekenis.
2. Listing-II (L682) – Verwerping t.g.v. logische fouten (ook wel waarschijnlijkheidsfouten of
statistische fouten genoemd). De aangifte wordt verworpen omdat ze te veel afwijkt van het
gemiddelde. Dit kan te wijten zijn aan een fout of fraude. In beide gevallen is onderzoek vereist.
3. Listing-III (L683) – Verwerping op basis van wat reeds in rekening courant zit; bvb. de aangifte
bestaat reeds of ze is ouder dan 3 maanden...

Aanlevering output voor specifieke rapporten:
Het bestand T0180 (Archief der Aangiften) wordt naar de dienst Risico-Beheer gestuurd (uitbesteed aan
de firma CSC). Het bestand wordt samen met andere bestanden (RCIV.ORIO (ref. Bartiaux/Deduffeleer),
Listing Leveranciers (ref. Haentjens), en het aantal op-nul-zettingen) aan data-mining onderworpen, op
zoek naar patronen van fraude. Het resultaat van dit onderzoek is een lijst van te controleren bedrijven.
Volgende evolutie wordt verwacht:
Project (P) of Visie (V)
Ook Listings Klanten en Intracommunautaire aangiften
zullen via de scanningscentra binnenkomen.

Impact

Oplevering gepland voor
Tegen eind 2004.

Operationele karakteristieken
Beschikbaarheid
Normale gebruiksperiodes:
TPAANDEC: 07:00-18:00 Om 18:00 wordt het gestopt om de batch T2000 te draaien.
Programma T6106S (ten behoeve van de scanning-centra) dient voortdurend te draaien
(vooral tijdens de piek-periodes), om alle gescande documenten tijdig te kunnen binnennemen.

Verwachte evolutie: GEEN EVOLUTIE OP VLAK VAN BESCHIKBAARHEID.
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Gebruikers
Locatie

Aantal

Gelijktijdig

Piek

Lokaal Controle Kantoor39

Zeer beperkt gebruik van TPAANDEC
voor rechtzetting van foutieve aangiftes.
Er zijn ongeveer 75 000 “doorhalingen”
per jaar.

Verwachte evolutie: GEEN EVOLUTIE.
Presentatie technologie
Traditionele terminal of terminal-emulatie.

39

Noteer: gebruikers van locale controle kantoren hebben ook toegang tot het BTW Intranet voor zowel
consultatie als updating van gegevens. Dit domein behoort tot de verantwoordelijkheden van de heer Eric
Delcroix, maar op dit vlak werden geen interviews gepland.
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Data

Datagroep

# Rijen

Grootte40

T0180
Aangifte
Archief

2.9
M/jaar
x 2 jaar

T2010
Aangiften

Gescande
beelden

Relatie met
andere
datagroepen

Authentieke
bron?

Volatiliteit

Toegangspatroon

Tijdsgevoeligheid

Eigenaar

Organisationele
scope

Verwachte
evolutie

Variabel
max. 516
B

Ja

Wekelijks
upgedate

CRUD

2 jaar
behouden,
daarna op
cassette

>3
M/jaar x
5 jaar

Fixed

Ja

Dagelijks
upgedate

CRUD

5 jaar
behouden,
daarna op
cassette.

13 M
beelden
(1)

Wat is de
grootte
van een
gescande
aangifte?

Ja

Geen

R

Blijven 5 jaar
beschikbaar
online.

600 B

(1) Statistiek van 2003: 2 651 688 aangiften gescand in Namen en Gent. Deze aangiften worden 5 jaar lang op de intranet site gehouden.

40

van 1 rij
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Backup &
Archiveringsbenadering

Entiteit Belastingen & Invordering
Workload karakteristieken

Het proces dat de meeste aandacht verdient in deze keten is T6101(S), de inname van gescande
aangiften. Pieken ontstaan hier doordat aangiften tegen een bepaalde datum binnen moeten zijn, en het
centrum dan slechts een beperkte tijd heeft om ze op te nemen. Enkele gegevens: er zijn een drietal
soorten BTW-plichtigen:

BTW-Regime

Verplichting

Aantal

Maandelijkse Indieners

Verplicht maandelijks aangifte te
sturen

85 530

Kwartaal Indieners

Verplicht elk kwartaal aangifte te
sturen (voor de 20e van de
laatste kwartaal-maand).

480 000

Niet-Indieners

Hoeven geen aangifte te doen
(vb.
sommige
landbouwers,
vrijgestelden, faillissementen,...)

123 000

Totaal

690 000

Er zijn vooral trimestriële pieken. Aangiften moeten bvb. binnen zijn tegen 20 april. Het patroon van
aankomst op niveau van het programma T6106S is dan typisch:
20% (96 000 aangiften) voor 18 april
60% (288 000 aangiften) tijdens de ca. 5 dagen rond 20 april (2.5 d voor en 2.5 d erna).
20% (96 000 aangiften) na 23 april.
De aangiften moeten verwerkt zijn tegen 4 mei (d.w.z. 14 dagen de tijd; T6106S draait dag en nacht).
Noteer er zijn 2 scancentra; maar T6101S draait centraal. Het tempo waaraan op zo’n moment het
programma T6106S input moet verwerken is: 288 000/(5*24*60) = 40 aangiften per minuut.
Dus:
(IT)
Proces

Frequentie

Aard (synch,
batch,..)

Geassocieerd
volume

Verwachte
evolutie

Verwachte (systeem)
reactietijd

T6106S

Trimestrieel

Batch

480 000 x 400 B41
= 200-tal MByte

Stabiel tot
dalend

Binnen de 14
kalenderdagen
verwerkt.

T6106S

Maandel.

Batch

85 530 x 400 B
= 34 Mbyte

Stabiel tot
dalend

Helpdesk
Helpdesk CIV voor algemene vragen
Specifieke IT vragen, rechtstreeks bij analisten.
Service Level Agreements
Verwerking van binnenkomende aangiften binnen de 14 kalenderdagen.

41

Geschat (Max 516 Bytes variabel)
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Veiligheid
Integriteit

NIET VAN TOEPASSING

Confidentialiteit

NIET VAN TOEPASSING

non-repudiatie

NIET VAN TOEPASSING

authenticatie
autorisatie
niveau van de dienst.

Op basis van pool van gekende IP-adressen en een wachtwoord op

Disaster recovery procedures
Er zijn geen DRP voorzien

De volgende evolutie wordt verwacht:
Project (P) of Visie (V)

Impact

Overgang naar intranet voor zowel consultatie als
update.

Oplevering gepland voor
Is aan de gang.

Technologie & Platformen
Eventueel verschillende locaties in rekening brengen
Platform:

Siemens

OS:

BS/2000 + LANG: COBOL; DB = ISAM; Trans=UTM; File Transfer=FTP

Leeftijd van de applicatie: Sinds 1990
Kwaliteit beschikbare documentatie: {e.g. enkel broncode, enkel object code,…} PROBLEEM
Beschikbaarheid resources met kennis van de applicatie/technologie: 2-tal analisten

Knelpunten
Knelpunt
Meer en meer wordt het intranet gebruikt voor
consultatie en update (via CCFF). Maar intranet en
mainframe zijn niet goed geïntegreerd. De integratie is
gebaseerd op:
Hetzij screen-scraping van de schermen
aangemaakt dmv UMT.
Hetzij een tweerichtings uitwisseling van
bestanden m.b.v. FTP: intranet toepassingen
voeren geen rechtstreekse updates uit op de
mainframe. Dat is – door gebrek aan een
relationele database – overigens niet
mogelijk.
Intranet toepassingen zijn gebaseerd op Open Source
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software: bvb. mySQL.

Relatie met het referentie model (To Be)
Op applicatief niveau
Verdere uitwerking voor raakvlak systemen/projecten
FedCom

GEEN RELATIE

DWH & Risico Analyse (omvat ook MI)

ZIE HOGER

Patrimoniale Documentatie

GEEN RELATIE

Paperless Douane

GEEN RELATIE

Op technisch niveau
Verdere uitwerking voor raakvlak systemen/projecten
Identity Management

RELATIE ONBEKEND

Dorothee (output management)

GEEN RELATIE

Dominique (input management)

GEEN RELATIE

Workflow (geschillen)

GEEN RELATIE

CCFF

ZIE INTRANET

Multikanaal dienstverlening

?
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28. Bijlage A-23: BTW Wachtrekening en
terugbetalingen
Versie 0.2 dd. 24/04/2004

Document:

EBI - Synthese van de AS-IS Analyse - v0.9-fr

Owner:
Subject:

Philippe Spaas
Synthese van de As-Is Analyse

Date: 03-05-2004

Status: Final
Page 181 of 188

Entiteit Belastingen & Invordering

Informatie bronnen
Gebaseerd op:
Een interview met de heer Walter De Kuyper op 9 april 2004.

Locatie van de applicatie: De toepassingen draaien centraal op het CIV te Brussel
Tijdskader: bestaande toepassing.

Applicatie karakteristieken
Functionele karakteristieken
Deze applicatie dekt volgend functioneel domein af:
CoperFin Proces\Functioneel
Domein
Proces 7:
Ontvangsten

Opmerkingen

Dit proces verwerkt de betalingen van
belastingen, taksen, voorafbetalingen,
voorheffingen, boetes en toebehoren,
enz.

Het proces dat hier beschreven wordt lijkt erg op het proces dat ook in de regionale centra (Namen en
Mechelen) uitgevoerd wordt m.b.t. de aanzuivering van betalingen en terugbetalingen (zie dossier
Bartiaux/Deduffeleer). Ondanks de gelijkenissen zijn de toepassingen die gebruikt worden echter
verschillend. De overdracht van de RCIV toepassingen naar het CIV beoogt dan ook geen verdere
integratie of vervanging van de programma’s.
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De applicatie is uit volgende componenten opgebouwd:
Overzicht van het deelproces voor aanzuivering van betalingen:

Component

Functionaliteit

Toerekening

Batch-keten, die tracht de betalingen toe te
rekenen op basis van de gestructureerde
mededeling. Herkende betalingen komen op een
input bestand terecht, te vergelijken met het
bestand T0140 in de ketting aangifte (ttz. met
dezelfde sleutel); klaar voor het updaten van de
Rekening Courant (zie Marc Willems). Als de
betaling niet herkend kan worden komt de betaling
op het bestand 27TER terecht (wachtrekening).

TP-aanzuivering

TP-programma gebruikt door de administratie van
het CIV voor de aanzuivering (d.w.z. manuele
toewijzing) van onherkende betalingen.

Recycle

Batch programma dat de aangezuiverde betalingen
opnieuw
als
input
aanbiedt
voor
de
toerekeningsketen. Het maakt tevens brieven aan
voor de belastingsplichtige.
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Indien een betaling na 3 maanden nog niet toegewezen is, wordt ze geforceerd aangeboden aan het
toerekeningsprogramma. Uiteindelijk worden ze hier toch verworpen om op een bestand 811 terecht te
komen. Van dit bestand wordt een listing gemaakt t.b.v. de controle kantoren. Het zijn inderdaad alleen
de controle kantoren die na onderzoek en mits eventueel contact met de BTW-plichtige kunnen beslissen
wat er met de betaling dient te gebeuren. Hierbij zullen zij m.b.v. allerlei TP-programma’s buiten de scope
van dit document trachten na te gaan of de BTW-plichtige nog andere types schuld heeft t.o.v. het
ministerie van financiën (bvb. directe belasingen, verkeersbelasting, e.d.). Uiteindelijk wordt dan één van
de volgende beslissingen genomen:
1. De betaling wordt teruggestort
2. De betaling komt op de Rekening Courant van de BTW terecht
3. De betaling wordt overgedragen aan het RCIV om een aldaar bestaande schuld te delgen
4. De betaling wordt overgemaakt aan de thesaurie.
Dit proces wordt ondersteund door een PC-toepassing. Het resultaat ervan wordt op diskette geschreven.
De inhoud hiervan wordt opnieuw aangeboden aan de keten “Toerekening van Betalingen” van het CIV
(zie hierboven).
Overzicht van het deelprocess terugbetalingen
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Component

Functionaliteit

Relatieve onafhankelijkheid

Selectie

Selecteer de artikels uit de Rekening Courant
waarvoor terugbetaling vereist is. Het programma
maakt echter onderscheid tussen deze dossiers
die onmiddellijk kunnen worden terugbetaald
(L290) en deze die nog verder onderzoek vereisen
(L291).

Intranet

Van het bestand L291 wordt een copie gemaakt
dat via het BTW-Intranet wordt aangeboden aan de
hoofd-controleurs van de kantoren. Deze kunnen,
a.d.h.v. allerlei TP programma’s (niet noodzakelijk
behorende tot het BTW-systeem), en eventueel
mits rechtstreeks contact te nemen met de BTWplichtige, beslissen of er terugbetaling kan
gebeuren. Zij kunnen ook beslissen dat een deel
van de sommen binnen het FOD-FIN blijft en wordt
doorgeschoven naar (andere) diensten (het RCIV
zelf, CIV, Directe Belastingen, Thesaurie). Deze
“bestemmings”- beslissingen worden opnieuw als
copie aangeboden aan het programma dat de
betalingsinstructies aanmaakt. De ganse cyclus
neemt 1 maand in beslag.

Aanmaak
Terugbetaling

Deze module neemt zowel het bestand L290
(onmiddellijke terugbetalingen) als het bestand
‘bestemmingen’ als input en creëert een cassette
met betalingsinstructies voor BCH. Noteer dat
betalingen aan andere diensten op dezelfde wijze
geschieden. Wanneer geld naar andere diensten
wordt overgemaakt worden zij daar via
afzonderlijke bestanden vanop de hoogte gebracht.

Specifieke audit trails die worden bijgehouden:
De listing van, na 3-maanden nog niet toegewezen betalingen.

Operationele karakteristieken
Beschikbaarheid
Normale gebruiksperiodes: Kantooruren
Verwachte evolutie: GEEN
Gebruikers
Locatie

Aantal

Gelijktijdig

Piek

CIV Administratie – gebruikers van het
TP programma voor aanzuivering.
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Presentatie technologie
Traditionele terminal of terminal emulatie
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29. Bijlage B – CoperFin processen in scope
CoperFin proces #

Beschrijving

Proces 1: Verzamelen
en beheren
persoonlijke gegevens

Dit proces dient om alle (potentiële) belastingplichtigen te identificeren en hun
correcte en actuele persoonlijke gegevens te verzamelen, te structureren in
een enig dossier en dit dossier te beheren. Het betreft zowel gegevens over
de belastingplichtige van binnen als van buiten de FOD Financiën. De
belastingplichtigen kunnen natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke
verenigingen zijn.

Proces 2: Verzamelen
en beheren fiscale
gegevens

Dit proces dient om alle informatie omtrent de fiscale situatie van een
geïdentificeerde belastingplichtige (zowel op eigen initiatief als op initiatief
van de belastingplichtige, bijvoorbeeld bij aangifte) te verzamelen, te
structureren in een enig dossier en te beheren.

Proces 5: Berekenen
schuld, tegoed,
financiële risico’s of
recht tot terugbetaling

Dit proces dient om het verschuldigde bedrag of het tegoed per type belasting
te berekenen en deze in te brengen op een synthesebalans die alle financiële
verplichtingen tussen de administraties en de belastingplichtige in kaart
brengt en opvolgt.

Proces 6: Acties op de
fiscale balans

Dit proces dient om op basis van de situatie van een synthesebalans de
nodige acties te kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld het overmaken van een
betalingsvoorstel of de creatie van een uitvoerbare titel (met financiële
boeking tot gevolg).

Proces 7: Ontvangsten

Dit proces verwerkt de betalingen van belastingen, taksen, voorafbetalingen,
voorheffingen, boetes en toebehoren, enz.
Opmerking: We gaan er van uit dat de opvolging van de individuele
transacties van de fiscale ontvangsten per belastingplichtige (op het niveau
hulpdagboek) een kerntaak is van de FOD Financiën terwijl de boekhouding
en budgetopvolging van de federale overheid de fiscale ontvangsten opvolgt
per type belasting.

Proces 8: Uitgaven

Dit proces verzekert de correcte afhandeling van ten eerste alle bedragen die
de federale overheid verschuldigd is betreffende belastingen,
voorafbetalingen, taksen, voorheffingen, boetes en toebehoren, enz. Ten
tweede verzekert dit proces ook de betaling van geleverde prestaties in het
kader van de invordering (bijvoorbeeld deurwaarderskosten).
Opmerking: Indien zou beslist worden dat de invordering beter met het ERPpakket voor FEDCOM gebeurt (zie verder), dan wordt de betaling van de
geleverde prestaties ook best vanuit de ERP voor FEDCOM gestart.

Proces 9: Afsluiting en
verificatie

Dit proces verzekert een controle op de coherentie, de juistheid en de
rechtmatigheid van de boeking van de financiële verrichtingen. Bovendien
zorgt dit proces voor een relevante, tijdige en juiste rapportering over deze
verrichtingen aan het management en de controlerende overheden.

Proces 20: Nazicht
fiscale situatie

Dit proces dient om de geïdentificeerde risico’s af te dekken waarbij gestreefd
wordt naar een aanvaarde en een fiscaal zo correct mogelijke taxatie.

Proces 25: Fraude
behandeling

Het proces ‘dossierbehandeling Fraude’ dient om voor een welbepaald
dossier in een zaak, bewijsmateriaal te verzamelen, de daders van een
fraude te identificeren evenals de ernst van de fraude en deze te volgen
doorheen hun volledige afhandeling, en ook om hieruit lessen te trekken voor
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de behandeling van de andere dossiers in deze zaak. Het proces wordt dus
opgestart met elementen die wijzen op bestaande fraude in binnen- of
buitenland en leidt tot gericht onderzoek.
Proces 30: Bewarende
maatregelen

Het nemen van maatregelen met als doelstelling het waarborgen van de
invordering van nog te vestigen schulden voor dewelke de “bewijsleverende”
elementen doen vermoeden dat een belangrijke bijdrage ten laste van een
belastingsschuldige gecreëerd zal worden, een bijdrage die nietrecupereerbaar wordt door de huidige kredietwaardigheid van de
geïnteresseerde of van de door hem uitgevoerde manoeuvres om zijn
insolvabiliteit te organiseren.

Proces 31: Invordering

Dit proces omvat het uitvoeren van een aantal procedures met als doel de
nog verschuldigde belastingen, taksen, voorheffingen, boeten en toebehoren,
enz. voor de federale staat en de andere overheden te recupereren.
Opmerking: We gaan er van uit dat de financiële opvolging van de individuele
debiteuren gebeurt in het systeem “Geïntegreerde Verwerking Belastingen &
Invordering”. Indien dit echter in het ERP-pakket FEDCOM zou geschieden,
dan dient overwogen te worden of de dossieropvolging voor het proces
invordering niet beter met dit ERP-pakket gebeurt.
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