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Eerder verschenen bij LEI en VLB de rapporten:

-

Naar een takdoorsnijdend systeem (augustus 1985)
Naar een takdoorsnijdend systeem: datamodel verslaglegging
(maart 1986)
Naar een takdoorsnijdend systeem: procesmodel (september
1986)

Alle drie rapporten zijn resultaten van de werkzaamheden in de
globale fase van het TDM-project. Er zijn ook verkorte versies
van de rapporten verschenen.
In de gedetailleerde fase van het project zullen een groot
aantal rapporten verschijnen, die onderhouden zullen worden door
commentaar te verwerken in wijzigingen, aan te brengen in nieuwe
versies. Commentaar kan bijvoorbeeld schriftelijk ter kennis wor
den gebracht aan:
Mr. drs. P.H.G. van Rester, Velabo b.v., Postbus 9324, 2300 PH
Leiden, of
Drs. K.J. Poppe, LEI, Postbus 29703, 2502 LS Den Haag

-

h

Met betrekking tot de rapporten:
Geüniformeerde Rekeningschema agrarische sector (GRAS),
(juli 1987, versie 1);
Uniforme modellen voor Publikatie van Informatie uit het
rekeningschema (UMPIRE): het financiële verslag: voor het
agrarisch bedrijf (oktober 1987, versie 1).

WOORD VOORAF

Dit rapport beschrijft het gedetailleerd informatiemodel
voor het doen van betalingen en ontvangsten op agrarische be
drijven.
Het rapport is geschreven door een werkgroep van VLB en LEI
in het kader van het INSP. Nadat eerder een drietal rapporten
verschenen die op globale wijze het financieel-administratieve
deel van de informatfèmodellen verkennen, en een rapport over het
grootboek-rekeningschema, is dit het tweede dat het informatie
model detailleerd.
Het voor U liggende rapport kan niet beschouwd worden als
definitief. Bij de uitwerking van volgende fasen zullen aanvul
lingen op en (kleine) veranderingen in dit rapport nodig zijn.
De werkgroep bestaat uit: Mr. drs. P.A.G. van Kester (voor
zitter), drs. K.J. Poppe (secretaris), ing. A.E.F. Bergshoeff,
drs. N.S.P. de Groot, drs. P.J. van Meel, drs. J.H. Oosterling
(methodisch begeleider), drs. J.G.A. Overgaauw,
ir. G.C. Verhagen, A.Th.A. Verlaan en D. Weelink.
Drs. N.S.P de Groot heeft samen met ir. G.C. Verhagen een groot
deel van de uitvoerende werkzaamheden voor zijn rekening genomen.
Beiden traden ook op als rapporteur.
Achterin dit rapport is een lijst opgenomen van personen die
via hun commentaar aan dit rapport hebben bijgedragen. De werk
groep is hen daarvoor dank verschuldigd.

Juli 1987
Den Haag/Leiden
LEI/VLB
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1.

INLEIDING

1.1

Plaats van dit rapport
TDM en INSP

In het kader van het informaticastimuleringsplan (INSP) van
het Ministerie van Landbouw en Visserij wordt er gewerkt aan
informatiemodellen. Deze modellen geven een beeld van de activi
teiten (in het zogenaamde procesmodel) en de gegevens (in het
zogenaamde datamodel) die op het primaire agrarische bedrijf een
rol spelen. Dergelijke modellen kunnen gebruikt worden om geauto
matiseerde systemen ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten
te ontwerpen.
De informatiemodellen worden gemaakt per tak van land- en
tuinbouw. Activiteiten en gegevens die te maken hebben met finan
cieel beheer, boekhouden en verslaggeving vertonen echter voor
alle takken zeer sterke gelijkenis. Er zijn daarmee redenen om
die delen van informatiemodellen uniform voor alle takken uit te
werken. Dat is niet alleen efficiënter, het leidt ook tot unifor
mering van bepaalde gegevens tussen de takken, hetgeen met name
voor de dienstverleners (banken, accountants, voorlichters) en
voor de gemengde bedrijven van groot belang is.
Het uitwerken van het gemeenschappelijk financieel-administratief deel van de informatiemodellen gebeurt door VLB en LEI.
Het uiteindelijke doel is de realisatie van takdoorsnijdende
systemen (in de wandelgangen aangeduid als tds). Voor het infor
matiemodel dat daar aan ten grondslag ligt, wordt de term "tak
doorsni jdend model - tdm" gehanteerd.
VLB en LEI hebben drie rapporten uitgebracht, die bouwstenen
zijn voor dat model. Na een verkennende studie ("naar een tak
doorsnijdend systeem", 1985) werd een datamodel ("datamodel ver
slaggeving", 1986) en een procesmodel gepubliceerd. Deze delen
van het informatiemodel hadden een globaal karakter. Op basis van
dit globale informatiemodel werd een clusteranalyse uitgevoerd,
waarmee het globale informatiemodel In zes clusters werdt opge
deeld die zich lenen voor verdere detaillering (VLB/LEI, 1986b).
-

Clusterindeling

De in de vorige paragraaf beschreven werkzaamheden en de
ontworpen clusterindeling worden schematisch weergegeven in
figuur 1.1. De inhoud van de clusters laat zich wellicht ontlenen
aan de naamgeving. Het in figuur 1.2 weergegeven proces-decompo
sitie-diagram kan behulpzaam zijn bij een verdere toelichting.
Uit dit diagram blijkt dat er in de administratieve sfeer onder
scheid is gemaakt tussen de primaire vastlegging van de gegevens,
7

Figuur 1.1

Overzicht clusterindeling
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Figuur 1.2

Procesdecompositiediagram land- en tuinbouwbedrijven
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het boekhouden en het maken van verslagen. De primaire vast
legging vindt plaats, daar waar de gegevens ontstaan, dat wil
zeggen in de zogenaamde operationele processen. Dit kan het tra
ditionele innen en betalen zijn (kas/bankboek), maar ook evengoed
andere bedrijfsactiviteiten. In het laatste geval zou er sprake
zijn van een andere administratieve organisatie dan nu het geval
is. Gekozen is voor een indeling in de clusters financieel beheer
(waar de vastlegging in het kas/bankboek bij hoort) en primaire
vastlegging. De clusters boekhouden en opstellen verslagen spre
ken voor zich. Dat geldt ook voor de clusters planning en analyse
en diagnose (zie verder: VLB/LEI, 1986b).
Gezien de urgentie is besloten om in de detailleringsfase
allereerst de clusters 3, 4 en 5 verder uit te werken. De uit
werking zal daarbij niet cluster voor cluster geschieden, maar er
zal afwisselend aan verschillende clusters worden gewerkt. Dit
wordt mede ingegeven door de sterke samenhang tussen bijvoorbeeld
boekhouden en verslaggeving enerzijds en de beschikbaarheid van
mankracht anderzijds. Genoemde clusters zijn verder onderver
deeld.
-

Dit rapport

Dit rapport vormt de weerslag van een deel van de werkzaam
heden die zijn uitgevoerd in het kader van cluster 3, Financieel
beheer. In dit onderdeel betalen/innen worden de processen en
entiteittypen, zoals die beschreven zijn in het globale informa
tiemodel verder uitgewerkt. In figuur 1.2 wordt in dit proces
wordt dit proces aangeduid als proces 11.3. De andere onderdelen
van de functie financieel beheer (proces 11.1 en 11.2) worden in
een later stadium uitgewerkt.

1.2

Opzet van dit rapport

In bijlage I worden enige woorden gewijd aan het doel en de
opzet van een gedetailleerd informatiemodel. Dit voor de lezers
die nog onbekend zijn met de gehanteerde methodiek. Voor een
gedetailleerde beschrijving van symbolen en begrippen wordt ver
wezen naar de bijlage 2 tot en met 4. In de hoofdstukken 2 en 3
wordt de uitwerking van het gedetailleerd proces- en datamodel
besproken. Hierbij wordt ingegaan op de veronderstellingen die
bij de opzet gehanteerd zijn. De uitgewerkte proces- en entiteittypenbeschrijving zijn opgenomen in de bijlagen 2 tot 5.
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2.

GEDETAILLEERD PROCESMODEL

2.1

Inleiding

-

Globaal procesmodel

In figuur 1.2 is het procesdecompositiediagram weergegeven
voor het land- en tuinbouwbedrijf zoals dat op globaal niveau is
vastgesteld. In dit rapport (onderdeel van cluster 3, financieel
beheer) is ui.t de functie financieel beheer het proces 11.3
betalen/innen verder gedetailleerd.
In figuur 2.1 is het procesafhankelijkheidsdiagram weergege
ven van het onderdeel betalen/innen. In dit globale afhankelijk
heidsdiagram zijn vijf processen onderscheiden. In de fase
betalen/innen is alleen gekeken naar het "kale" innings- en beta
lingsproces. Dit betekent dat alleen de processen 11.3.c tot en
met 11.3.e verder zijn uitgewerkt.
-

Andere onderdelen gedetailleerd model

De problematiek rond liquiditeitsbewaking komt dan ook in
een later stadium van cluster 3 financieel beheer aan de orde
(VLB/LEI, 1987a).
Door de sterke relatie tussen het onderdeel "betalen/
innnen", de resterende onderdelen van de cluster financieel be
heer (lenen, liquiditeitsbewaking) en de overige clusters zal bij
de opstelling van het gedetailleerde proces- en datamodel reke
ning met deze relaties moeten worden gehouden.
Een voorbeeld van deze sterke relatie is bijvoorbeeld een
proces als "Coderen ontvangsten cq betalingen". De mate van code
ren en de gedetailleerdheid van deze coderingen kan van bedrijf
tot bedrijf verschillen. In principe bevindt een dergelijk proces
zich op de scheidslijn tussen de clusters financieel beheer en de
cluster boekhouden. In figuur 2.2 worden deze relaties met de
daarbijhorende informatiestromen tussen de clusters nog eens
weergegeven (zie ook paragraaf 2.3).

2.2
2.2.1

Gedetailleerd procesmodel
Algemeen

Doordat de feitelijke beslissingen rond het betaalbaar stel
len in het proces nemen cash-flow beslissingen worden genomen is
het gedetailleerde procesmodel rond betalen/innen relatief een
voudig. Het omvat niet meer dan de feitelijke betalings- en
inningsprocessen en de controle en registratie daarvan. In figuur
2.3 is dit procesmodel door middel van een procesdecompositie
diagram weergegeven.
11

Figuur 2.1
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Procesafhankelijkheidsdiagram: innen/betalen

Figuur 2.2

Samenhang tussen de onderscheiden clusters
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Datgene wat in de globale fase als apart proces registreren
en controleren betalen/innen (11.3.e) is weergegeven, is nu
ondergebracht bij de desbetreffende betalings en innings "poot".
Er is een duidelijke scheiding aangebracht in betalen en innen
omdat de ondernemer de processen rond betalen zelf in de hand
heeft en daarvoor handelingen moet verrichten, terwijl hij op de
inningsprocessen relatief weinig invloed kan uitoefenen.
Bij de opstelling van het procesmodel "betalen/innen" is
afgezien van het opnemen van allerlei processen die als accoun
tantscontrole uitgevoerd dienen te worden en ook op boerderij
niveau plaats zou kunnen vinden. Processen, zoals een controle op
het voorkomen van een negatieve kas komen straks in de cluster
boekhouden aan de orde. In bijlage 2 zijn de individuele pro
cessen beschreven; naast de omschrijving is daar per proces
tevens aangegeven wat de benodigde en opgeleverde informatie is,
uitgedrukt in de terminologie van de entiteittypen en attributen
(zie hoofdstuk 3, gedetailleerd datamodel)
2.2.2

Proces betalen

Het proces betalen (11.3.c) is verder opgesplitst in 4 sub
processen. Het feitelijke betalingsproces is alleen weergegeven
voor die betalingen die per bank plaats vinden. Als opgeleverde
informatie wordt hierbij een betaalopdracht aangemaakt. Het fei
telijke betalen per kas is niet als proces opgenomen omdat daar
bij geen informatie wordt toegevoegd.
Het vastleggen en controleren van de betalingen is opgedeeld
in kas en bank. Alhoewel beide processen bijna identiek zijn (en
gelijksoortige informatie opleveren) is toch gekozen voor deze
indeling omdat met name het controleren bij kas en bank duidelijk
anders ligt en de benodige informatie tussen deze twee processen
verschilt: bij de registratie van de banksaldi wordt een
controle uitgevoerd met de betaalopdracht bij de kasbetalingen
met de factuur.
Uiteindelijk worden de gecontroleerde en vastgelegde beta
lingen middels het proces coderen betalingen voorzien van een
grootboekrekeningnummer. In figuur 2.4 is het procesafhankelijkheidsdiagram voor de processen rond betalen weergegeven. Hierin
staan de informatiestromen tussen de processen onderling en
tussen de processen en de externe omgeving weergegeven. Een
centrale rol bij de informatievoorziening speelt de bank als
verstrekker van allerlei documenten (bankafschriften, Maan
delijkse Rekening Overzichten - MRO's).
2.2.3

Proces innen

Het proces innen (11.3.d) is verder gedetailleerd in een
tweetal processen. Zoals al eerder vermeld kan de ondernemer wei
nig invloed uitoefenen op de inning van gelden, afgezien van het
aanmanen. Derhalve kan hij niet meer doen dan de binnengekomen
14

Figuur 2.3 Procesdecompositiediagram betalen/innen
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Figuur 2.4

Procesafhankelijkheidsdiagram Betalen

gelden controleren en registreren. Dit wordt weergegeven middels
het proces "vastleggen en controleren ontvangsten". In dit ene
proces worden zowel de kas- als bankontvangsten vastgelegd. Voor
het tweede proces "coderen ontvangsten" geldt hetzelfde als dat
gene wat onder betalen vermeld is. In figuur 2.5 is het procesafhankelijkheidsdiagram voor dit proces weergegeven.

Figuur 2.5

Procesafhankelijkheidsdiagram innen
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2.3

De positie van het proces coderen

Het proces coderen vervult een aparte rol in dit rapport dat
zich richt op het "kale" betalings- en inningsproces. Dit proces
coderen geeft echter wel de direkte relatie met het boekhouden
weer. In de indeling in clusters zoals die gemaakt is voor het
TDM-projekt is er een duidelijke scheiding gemaakt in de clusters
boekhouden en financieel beheer (zie figuur 2.2). Het boekhouden
wordt echter voor een groot deel gevoed door de gegevens uit het
betalingsverkeer. Daarnaast kan het coderen zelf op verschillende
plaatsen plaatsvinden. Van oudsher is dit werk van de boekhouder/
accountant; in toenemende mate zijn er echter ondernemers die
zelf hun financiële mutaties vastleggen en coderen, al of niet
met gebruikmaking van een eigen financieel pakket op hun be
drijfscomputer. Voor het model is het niet interessant wie co
deert en waar. Wel is ervoor gekozen om het coderingsproces zo
dicht mogelijk bij de registratie van de betalingen en inningen
te plaatsen.
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3.

GEDETAILLEERD DATAMODEL BETALEN/INNEN

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het gedetailleerde datamodel bespro
ken zoals dat is ontwikkeld voor het onderdeel betalen/innen van
de cluster financieel beheer. In figuur 3.1 is het datamodel
weergegeven zoals dat in de globale fase is ontwikkeld. In dit
globale model is voor de processen betalen en innen alleen het
entiteittype Werkelijke betaling opgenomen. De documenten die als
zodanig nodig zijn voor het verkrijgen van de benodigde gegevens
werden niet als entiteittypen aangemerkt. Ter illustratie zijn
deze documenten wel in de figuur opgenomen. In het gedetailleerde
model wordt dit entiteittype Werkelijke betaling verder uitge
werkt en uitgediept.

3.2

Gedetailleerd datamodel betalen/innen

In figuur 3.2 is het gedetailleerde datamodel weergegeven
voor het onderdeel betalen/innen. Naast het entiteittype Werke
lijke betaling zijn nog een aantal aanvullende entiteittypen op
genomen die niet bij het proces betalen/innen worden gecreëerd
maar wel worden gebruikt. Vanwege de nauwe relatie tussen beta
len/innen en bijvoorbeeld het liquiditeitsbeheer (zie par. 2.1)
zijn ondermeer de entiteittypen Faktuur inkomend en Faktuur uit
gaand opgenomen. Bij het crediteuren- en debiteurenbeheer, als
onderdeel van het liquiditeitsbeheer, spelen deze entiteittypen
een belangrijke rol. Evenzo geldt dit voor entiteittypen welke
slechts één of enkele keren worden gecreëerd. Te denken valt
hierbij aan entiteittypen als Bank, Bankrekeningnummer, etc., die
vaak bij het starten van een bedrijf worden vastgelegd. Al deze
entiteittypen worden echter wel in het proces betalen/innen ge
bruikt en zijn daarom ook opgenomen in het gepresenteerde gede
tailleerde datamodel. In een later stadium zal een afstemming
moeten plaatsvinden met de fasen waarin deze entiteittypen worden
gecreëerd (zie ook par. 3.3).
De aangegeven relaties in het datamodel zijn alleen maar
genormaliseerd vanuit informatieoogpunt. Dit betekent dat een
aantal n op ra-relaties (zie bijlage 2 voor verdere toelichting)
in het datamodel aanwezig gebleven zijn. Door middel van een
technische normalisatie hadden deze relaties genormaliseerd kun
nen worden. Dit werd echter in deze fase niet zinvol geacht en
valt ook buiten het werkterrein van het gedetailleerde datamodel.
In bijlage 2 worden de in het datamodel aangegeven entiteittypen
verder beschreven.
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Figuur 3.1

Globaal datamodel TDM

Figuur 3.2

Gedetailleerd datamodel betalen/innen

21

Centraal in dit datamodel staan de entiteittypen Faktuur
inkomend, Faktuur uitgaand, Werkelijke betaling en Boekingsspeci
ficatie. In het globale datamodel was al aangegeven dat de over
eenkomst uiteen viel in twee onderdelen. Naast de financiële
stroom (entiteittype Overeengekomen betaling) werd ook de fysieke
stroom (entiteittype Overeengekomen levering) onderscheiden. In
het datamodel betalen/innen gaat het in principe alleen om de
daadwerkelijke financiële stroom. De daadwerkelijke fysieke
stroom valt buiten het bereik van dit datamodel. In figuur 3.2 is
wel een entiteittype Werkelijke levering opgenomen. Enerzijds is
dit gedaan om de relatie naar de fysieke stroom aan te geven,
anderzijds kunnen de attributen van dit entiteittype bruikbaar
zijn bij het verwerken van betalingen tot boekingsspecificaties.
Ook komt in het datamodel het entiteittype "FAE" (Financieel
Administratieve Eenheid) voor. Voor een uiteenzetting van dit
begrip wordt verwezen naar "Naar een takdoorsnijdend systeem:
datamodel verslaglegging" (LEI/VLB, 1986). In het kort komt het
er in dit verband op neer dat overeenkomsten kunnen worden aange
gaan namens het bedrijf, het gezin of het prive-vermogen van een
der maten van de maatschap. Ook kassen en bankrekeningen kunnen
tot een onderdeel van het bedrijf/gezin-complex behoren.
-

Inkomende en uitgaande faktuur

In tegenstelling tot het globale datamodel zijn in het gede
tailleerde datamodel wel entiteittypen voor de Faktuur opgenomen.
Een belangrijk argument bij het opnemen van deze entiteittypen is
de relatie naar andere onderdelen uit de cluster financieel be
heer. In het onderdeel liquiditeitsbewaking speelt de faktuur een
belangrijke rol bij de debiteuren- en crediteuren bewaking. In
hoofdstuk 2 is al aangegeven dat het aanmaken, ontvangen en con
troleren van de faktuur later zal worden uitgewerkt. De entiteit
typen Faktuur uitgaand en Faktuur inkomend worden bij betalen/
innen dan ook alleen gebruikt voor het verrichten van de juiste
betalingen en het controleren van de ontvangsten. Een ander argu
ment bij het opnemen van deze entiteittypen is de rol die dit
document speelt bij het maken van boekingsspecificaties. Naast de
gegevens van de werkelijke betaling kan ook informatie vanaf de
faktuur bruikbaar zijn.
Terwille van de duidelijk is onderscheid gemaakt naar inko
mende en uitgaande facturen. Het onderscheid is gebaseerd op het
feit of het bedrijf zelf de faktuur aanmaakt of van derden ont
vangt. Bij het zelf aanmaken wordt gesproken van uitgaande fac
turen, terwijl bij het ontvangen van inkomende facturen wordt
gesproken. Deze indeling betekent dat voor zowel afgeleverde als
toegeleverde goederen en diensten door de agrariër een faktuur
wordt ontvangen.In de agrarische sector is het immers gebruike
lijk dat het aanmaken van facturen voor afgeleverde goeden niet
door de agrariër zelf wordt gedaan maar door de afnemer. Hierbij
valt te denken aan handelscoöperaties, veilingen, voederleveran22

ciers, etc. Ondanks het feit dat de faktuur betrekking heeft op
een aflevering van goederen en diensten van het bedrijf naar der
den wordt dan toch gesproken van inkomende facturen. Veronder
steld is dat uitgaande facturen altijd op afleveringen betrekking
en dus alleen tot betalingen en niet tot ontvangsten leiden.
Schematisch zouden deze definities als volgt kunnen worden weer
gegeven:

Faktuur
wordt
gemaakt
door:

aankopen
van de boer

Boer

komt niet voor

Faktuur gaat over:

Leverancier/
afnemer

verkopen
van de boer
faktuur uitgaand

Faktuur inkomend

Fakturen die zowel op aan- en verkopen betrekking hebben (bij
voorbeeld bij rekening-courant verhoudingen met aan-/verkoopcooperaties en veilingen) worden in de praktijk altijd door de
leverancier gemaakt en kunnen dus als Factuur inkomend worden ge
classificeerd.
Alleen het entiteittype Faktuur inkomend valt uiteen in faktuurregels. Bij het entiteittype Faktuur uitgaand is geen verdere
splitsing gemaakt naar regels. Verondersteld is dat de benodigde
gegevens voor het opstellen van deze faktuur al in andere enti
teittypen is vastgelegd. Te denken valt hierbij aan het entiteit
type Werkelijke levering, waarin op basis van afleverbonnen,
dagafschriften, etc. de informatie voor de faktuurregels al is
vastgelegd.
-

Betaalopdracht

Op basis van de gecontroleerde en geaccepteerde inkomende
facturen kunnen uiteindelijk de betalingen plaats vinden. Deze
betalingen kunnen op twee manieren plaats hebben, namelijk per
kas en per bank. In het geval van een kasbetaling is er een
rechtstreekse relatie tussen het entiteittype Faktuur inkomend en
het entiteittype Werkelijke betaling. Een dergelijke betaling zal
gepaard gaan met een kwitantie of een stempel "voldaan" met een
paraaf op het faktuurdocument. Dit betaalbewijs is geen apart
entiteittype omdat het, hoewel het juridische waarde heeft, geen
informatie toevoegt over de betaling. Wel kan bij de werkelijke
betaling via een attribuut informatie worden vastgelegd over de
fysieke opbergplaats (bijv. volgnummer) van dat document.
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Bij betalingen per bank is in het datamodel nog een enti
teittype Betaalopdracht opgenomen. Ook hier lijkt te gelden dat
de betaalopdracht slechts een document is zonder nieuwe infor
matie. De betaalopdracht kan echter een rol spelen bij het liquiditeitsbeheer (wanneer van betaalbaar gestelde facturen een be
taalopdracht wordt gemaakt en - net als bij Girotel - een toe
komstige betaaldatum kan worden opgegeven) en bij het registreren
van betalingen onderweg.
Het entiteittype Betaalopdracht valt in drie subtypen uit
een. Naast de standaard betaalopdracht (BO) die telkens opnieuw
wordt uit geschreven (en waartoe ook de cheques en ontvangen
accept-giro's worden gerekend) bestaat de mogelijk om door middel
van een automatische periodieke overschrijving (APO) of het ver
strekken van een machtiging tot automatische incasso (AI) met een
opdracht meerdere betalingen te doen. In het datamodel is dit
weergegeven met een 1 op n-relatie. Vooral voor het liquiditeitsbeheer zijn deze betalingsvormen belangrijk.
Bij de uitgaande facturen is sprake van een rechtstreekse
relatie naar het entiteittype Werkelijke betaling. De betaal
opdrachten die door derden worden uitgeschreven vallen buiten het
informatiemodel van het agrarische bedrijf.
-

Werkelijke betaling

De kas- en bankbetalingen van en naar de FAE worden vastge
legd in het entiteittype Werkelijke betaling die dus ook een ont
vangst kan zijn. Boekhoudkundig wordt bij deze vastlegging vaak
gesproken van een vastlegging in dagboeken. In het datamodel is
dit aangegeven door het onderkennen van een entiteittype Dagboek
identificatie. In dit entiteittype staat niet meer en niet minder
dan een aanduiding in welk dagboek de vastlegging is geschied.
Gedacht moet hierbij worden aan kasboeken en bankboeken. Veron
dersteld is dat bij één bankrekening of bij één kas slechts één
valutasoort behoort. Bij het onderscheid naar bankboeken is ver
ondersteld dat bij elk bankrekeningnummer een apart dagboek be
hoort. Hetzelfde geldt voor de vastlegging in kasboeken. Theore
tisch betekent dit dat het verloop van elke kas of bankrekening
apart moet worden geregistreerd. In de huidige praktijk wil het
nog wel eens voorkomen dat voor meerdere bankrekeningen een dag
boek wordt aangehouden. Dit wordt als niet wenselijk beschouwd en
is daarom in het datamodel door middel van een 1 op 1-relatie
tussen dagboek en bankrekeningnummer weergegeven.
-

Boekingsspecifaties

Aan de hand van de werkelijke betalingen worden boekingsspe
cificaties gemaakt. Dit betekent het toekennen van grootboekreke
ningcodes met behulp van informatie welke is vastgelegd in de
entiteittypen Faktuurregel inkomend en Werkelijke levering. De
entiteittypen G.R.A.S en Grootboekrekeningomschrijving zijn dan
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ook entiteittypen welke ontwikkeld zijn bij het opstellen van een
geüniformeerd rekeningstelsel voor de agrische sector (VLB/LEI,
1987a). Door opname van deze entiteittypen wordt de relatie met
de boekhouding duidelijk.
Tevens is in het datamodel aangegeven dat het entiteittype
Boekingsspecificatie een relatie met zichzelf heeft. Deze rela
tie komt voort uit het feit dat gecodeerde werkelijke betalingen
nog kunnen worden gesplitst naar allerlei verdere verdelingen. Te
denken valt hierbij aan een werkelijke betaling die in eerste
instantie gecodeerd is als veevoer en later nog wordt gesplitst
naar veevoer varkens en veevoer melkkoeien. Doordat het coderen
zich op de scheidslijn van twee clusters bevindt is niet altijd
even duidelijk aan te geven of deze verdere splitsing plaats
vindt bij de cluster financieel beheer of de cluster boekhouden.
Voor de zekerheid is deze relatie ook in het datamodel van
betalen/innen opgenomen. Het omrekenen van vreemde valutasoorten
in de default-waarde wordt bij het boekhouden uitgewerkt.

3.3

Interactiematrix processen-entiteittypen

In figuur 3.3 is de interactiematrix weergegeven die aan
geeft bij welke processen welke entiteittypen worden gecreëerd,
gewijzigd of gebruikt. Deze matrix geeft duidelijk aan dat een
aantal entiteittypen uit het datamodel niet dit model, betalen/
innen, worden gecreëerd maar alleen worden gebruikt of gewijzigd.
Een en ander is het gevolg van, zoals al eerder vermeld, de nauwe
relaties naar de cluster boekhouden en andere onderdelen uit de
cluster financieel beheer. De entiteittypen Bankrekening, Bank,
Kasidentificatie, Grootboekrekeningomschrijving en Werkelijke
levering worden in deze fase alleen maar gebruikt en niet
gecreëerd. Bij de beschrijvingen van de entiteittypen in bijlage
4 zijn de drie eerst genoemde entiteittypen wel opgenomen. Het
laaste entiteittype Werkelijke levering is niet opgenomen omdat
de beschrijving van dit entiteittype straks opgeleverd wordt door
de takinformatiemodellen.
Als aanvulling op de interactiematrix is een extra regel
opgenomen waarin wordt aangegeven waar de entiteittypen die bij
het proces betalen/innen alleen worden gebruikt of gewijzigd,
worden gecreëerd. Bij een uitwerking van latere clusters en
onderdelen van clusters kan hier dan rekening mee worden gehou
den. In bijlage 5 is voor een volledige controle op het gebruik
van de attributen bij de processen de interactiematrix op attri
buutniveau opgezet.
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Bijlage 1

1.1

INFORMATIEMODEL AGRARISCH BEDRIJF *)

Inleiding

Het informatica stimuleringsplan is door de overheid opgesteld om informatica-toepassingen te stimuleren. Voor de land- en tuinbouw betekent dit onder
andere de bevordering van automatisering op en rond de agrarische bedrijven.
Het gebruik van de computer in allerlei vormen is een vrij nieuwe ontwikke
ling in de land- en tuinbouw. Dit gebruik vindt plaats omdat de computer een
geschikt hulpmiddel is voor de land- en tuinbouw om tot betere beslissingen ten
behoeve van zijn bedrijf te komen.
Tot nu toe zijn de verschillende gebruikersvormen van de computer niet of
nauwelijks op elkaar afgestemd. Dit uit zich op het technische vlak (verschil
lende programmeertalen, computers, besturingssystemen) en op het inhoudelijke
vlak (verschillende definities van basisgegevens, kengetallen en rekenregels).
Om een grotere afstemming te bereiken, worden in het kader van het
informatica-stimuleringsplan van het Ministerie van Landbouw en Visserij infor
matiemodellen opgesteld. In de werkgroepen zijn verschillende onderzoeksinstel
lingen vertegenwoordigd (binnen en buiten L&V) met daarnaast enige informatie
deskundigen voor de methodische begeleiding. Bij het opstellen van het model is
gebruik gemaakt van behorende technieken bij de methode Information Engineering
van het bureau James Martin Associates.

1.2

Het doel van een informatiemodel

Een informatiesysteem is een integrale beschrijving van een bedrijf. Deze
beschrijving is een weergave van de beslissingsmomenten (processen), de infor
matiestromen en de gegevensstructuur van een bedrijf. Een informatiemodel kan
meerdere doelstellingen dienen:
a.
een informatiemodel beschrijft alle processen en gegevens van een bedrijf
en de onderlinge samenhang daartussen, voorzover van belang in het kader
van informatievoorziening.
Hierdoor wordt de kennis van verschillende disciplines in één inter
disciplinair model bij elkaar gebracht. Een informatiemodel kan daardoor
dienen als referentiekader voor iedereen die met een bepaalde bedrijfstak
te maken heeft (waaronder onderwijs en dienstverlening).
b.
een informatiemodel verschaft het kader voor het definiëren van geautomati
seerde systemen in een bedrijfstak. Het datamodel is het uitgangspunt voor
gegevensopslag, terwijl het procesbeschrijvingen het uitgangspunt zijn voor
programma's.
c.
managamentsystemen worden gebouwd op basis van dan bestaande kennis. Wil
men tot een verdere ontwikkeling van managementsystemen komen, dan dient op
een aantal terreinen nieuwe kennis vergaard te worden, bijvoorbeeld nieuwe
vastleggings technieken of nieuwe rekenregels. Deze nieuwe kennis vormt de
basis voor de bouw van tweede generatie managementsystemen.
Een informatiemodel is een hulpmiddel om na te gaan welke processen nog
onvoldoende worden beheerst.
d.
een informatiemodel kan het inzicht in de structuur van een bedrijf belang
rijk vergroten. Als zodanig is een informatiemodel een nuttig instrument
bij de analyse van een bedrijf.

*)
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De bijlage is ontleend aan het handboek voor methoden en technieken voor
informatiemodellen, opgesteld door de Directie Organisatie en Efficiency
van het Ministerie van Landbouw en Visserij met medewerking van
James Martin Assiociates (Ministerie van Landbouw en Visserij, 1987).

De inhoud van een informatiemodel vormt dus het uitgangspunt om te komen
tot een zekere mate van standaardisatie en uniformering in het gebruik van gege
vens. Tevens kan een informatiemodel een inhoudelijke basis vormen voor te ont
wikkelen computerprogramma's in een produktietak.
Daarnaast kan een informatiemodel worden gebruikt om aan te geven op welke
terreinen binnen een produktietak kennis ontbreekt. Door middel van onderzoek
kan deze ontbrekende kennis vervolgens worden verzameld.

1.3

De inhoud van een informatiemodel

Een informatiemodel beschrijft een bedrijf vanuit twee gezichthoeken. Ener
zijds zijn dit de activiteiten die een bedrijf uitvoert en de informatie
uitwisseling tussen de activiteiten (het proces-model), anderzijds beschrijft
het informatiemodel de zaken waarover permanent gegevens vastgehouden worden
evenals de inherente relaties tussen deze zaken (het datamodel). Tenslotte bevat
het informatiemodel de interactie tussen activiteiten en gegevens (welke activi
teit creëert welke gegevens en welke gegevens worden daarbij gebruikt).
1.3.1

Het procesmodel

In een procesmodel worden alle processen van het bedrijf beschreven en
wordt de samenhang wat betreft informatievoorziening aangegeven, zowel tussen
processen onderling als met externe instanties. Het procesmodel geeft op deze
manier een totaal-overzicht van de melkveehouderij, inclusief de samenhang
tussen de onderdelen daarvan.
Een groep processen die een onderling sterke samenhang vertonen, voor wat
betreft informatievoorziening, noemen we een functie. Voorbeelden zijn
"planning" en "evaluatie". Door een bedrijf eerst op te splitsen in een aantal
functies en deze vervolgens verder te detailleren in processen, krijgen we een
beschrijving die van globaal naar gedetailleerd gaat. Een proces is een duide
lijk aanwijsbare activiteit van het bedrijf. Dit uiteenrafelen wordt decomposi
tie genoemd, en het resultaat kan worden weergegeven in een decompositiediagram.
De onderlinge samenhang tussen processen noemen we procesafhankelijkheid,
die eveneens in een diagram wordt weergegeven. Ter aanvulling van de diagrammen
wordt ieder proces omschreven, de benodigde en opgeleverde informatie wordt ver
der gespecificeerd en tevens wordt aangegeven welke rekenregels, etc. gebruikt
worden om benodigde informatie om te zetten in de opgeleverde informatie, bij
voorbeeld het berekenen van een rantsoen. Het geheel van functies, processen,
hun samenhang en hun beschrijving noemen we het procesmodel (zie bijlage 2).
1.3.2

Datamodel

Een datamodel beschrijft de zaken in een bedrijf waarover men informatie
wil vasthouden. Deze informatie wordt gebruikt en gewijzigd door de diverse
bedrijfsprocessen.
Een datamodel heeft betrekking op permanente gegevens. Dat zijn gegevens
die enige tijd bewaard zullen worden. Dit betreft enerzijds basisgegevens
(gegevens van buiten het bedrijf komen en gegevens die op het bedrijf "gemeten"
worden) en anderzijds die gegevens die door een proces gecreëerd worden en
daarna permanent nodig zijn voor andere processen (bijvoorbeeld een aantal gege
vens in een plan).
Het datamodel bevat niet die afgeleide gegevens (bijv. kengetallen) die
door processen worden opgeleverd voor het bedrijf of voor een externe instantie.
Het doel van het opstellen van een datamodel is om gegevens voor alle pro
cessen te definiëren en om hun onderlinge relatie weer te geven. Hierdoor kan
worden voorkomen dat informatie meerdere malen wordt vastgelegd en basisgegevens
verschillend worden gedefinieerd (zie bijlage 3).
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1.3.3

Relatie procesmodel-datamodel

Een datamodel bevat relevante gegevens van een bedrijf en geeft de onder
linge samenhang (relaties) tussen deze gegevens weer. Gegevens zijn de verbin
dende schakels tussen processen.
Processen creëren en/of gebruiken gegevens. Gegevens die door een proces
gecreëerd worden, worden vaak door vele andere processen gebruikt. De interactie
tussen processen en gegevens (entiteit-typen) kan worden weergegeven in een
matrix waar C staat voor CREATE en U voor USE:

entiteit-type

.
'

entiteit-type
1

-

entiteit-type
2

»entiteit-type
N

proces

proces 1
proces 2
proces 3

C
U
U

C
U

proces N

1.3.4

Relatie informatiemodel-informatiesysteem

Een informatiemodel heeft betrekking op een bedrijf en niet op een geauto
matiseerd informatiesysteem. Het definiëren van een systeem komt in een later
stadium van Information Engineering aan bod. Processen uit het informatiemodel
kunnen worden ondersteund door computerprogramma's, terwijl het datamodel het
uitgangspunt kan vormen voor de gegevensopslag in de computer.
Schematisch ziet dit er als volgt uit:

procesmodel

datamodel

informatiemodel

1.4

computerprogramma's
r
t
^gegevensbestanden

informatiesystemen

Gebruik van het informatiemodel

De uitwerking van een informatiemodel geschiedt in twee fasen. In de eerste
fase worden de activiteiten en gegevens die een rol spelen bij de te nemen be
slissingen op het bedrijf op een globaal niveau beschreven (globaal informatie
model).
In de tweede fase (detail-informatiemodel dient een vergaande uitwerking
van activiteiten en gegevens plaats te vinden. Het procesmodel wordt uitgewerkt
door de globale activiteiten uit de eerste fase te ontleden tot hun elementaire
activiteiten. Van elementaire activiteiten wordt bepaald hoe deze worden uitge
voerd. Dit houdt in dat de rekenregels worden vastgesteld, die op deze activi
teiten van toepassing zijn.
Het datamodel wordt verder uitgewerkt door de bepalen hoe de gegevens er in
hun meest elementaire vorm uitzien. Procesmodel en datamodel zijn ook in de
tweede fase sterk aan elkaar gekoppeld. Rekenregels zijn immers gebouwd rond een
aantal gegevens.
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In de globale fase van het informatiemodel wordt het bedrijf In z'n totali
teit door één werkgroep uitgewerkt. Gezien de Ingewikkeldheid en uitgebreidheid
van de activiteiten en gegevens bij verdere uitwerking, vindt in de gede
tailleerde (tweede) fase een opsplitsing plaats. Groepen sterk samenhangde acti
viteiten en gegevens ("clusters") worden onderschelden en apart uitgewerkt. Elke
groep gegevens en activiteiten vereist bij de verdere uitwerking immers speci
fieke deskundigheid. In de tweede fase van het Informatiemodel worden dus geen
computerprogramma's ontwikkeld, maar afspraken gemaakt over de Inhoud van
rekenregels en over definities van gegevens.
Na de tweede fase Is het informatiemodel voltooid. Daarna zal het infor
matiemodel mogelijk aangepast en uitgebreid moeten worden doordat bepaalde
inzichten veranderen of omdat nieuwe kennis via onderzoek beschikbaar komt.
Voor het onderling afstemmen van verschillende gebruiksvortnen van de com
puters is overleg tussen de verschillende aanbieders nodig. Dit geldt ook voor
het bereiken van een, waar nodig, gelijke inhoud van verschillende computer
programma's van één gebruiksvorm (bijv. de verschillende managementprogramma's).
Bij dit overleg tussen aanbieders kan het informatiemodel een goed uitgangspunt
vormen. In figuur 1 is aangegeven dat bij dit ontwikkelen een aantal fasen
kunnen worden onderscheiden. Zo zijn er voordat men computerprogramma's kan ont
werpen (= opstellen systeemontwerp) een aantal afspraken nodig. Onder andere om
te zorgen dat meerdere computerprogramma's op één computer kunnen.
Maar ook om het mogelijk te maken dat gegevens gemakkelijk van de bedrijfscomputer doorgegeven kunnen worden aan een computer van een externe instante
(bijv. een KI-station). Dit wordt het opstellen van technische specificaties ge
noemd. Na het ontwerpen van een computerprogramma kan het gebouwd worden. Het
programma komt in een computer te staan. Dit is de fase "constructie van het
systeem". Tenslotte wordt een fase onderscheiden waarin een computerprogramma op
het bedrijf toegepast gaat worden. Dit is de fase invoerlng/produktie/onderhoud.

Figuur 1

Fasen in de ontwikkeling van nieuwe programma's
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Bijlage 2

Procesbeschrijvingen

Toelichting procesmodel
In het procesmodel zijn alle processen van een bedrijf beschreven en is de
samenhang voor wat betreft de informatievoorziening aangegeven,zowel tussen de
processen onderling als met externe instanties. Het procesmodel geeft op deze
manier een totaal overzicht van de activiteiten van een bedrijf, inclusief de
samenhang daartussen.
Deze beschrijving van de activiteiten van een bedrijf vindt in de eerste
fase (het opstellen van het globale informatiemodel) plaats door functies en
processen te onderscheiden. Tijdens de tweede fase (het opstellen van het gede
tailleerde datamodel) worden de processen verder uitgewerkt tot elementaire pro
cessen. Een functie is een functioneel samenhangend deel van een bedrijf, dat
qua informatievoorziening een sterke samenhang vertoont. Een functie wordt
ontleed in processen. Een proces is een deel van een functie waarvan de uit
voering aanwijsbaar is en waaraan een duidelijk begin- en eindpunt is toe te
kennen. De processen worden in het gedetailleerde procesmodel verder uitgewerkt
tot elementaire processen. Een elementair proces is de kleinst mogelijke activi
teit die als geheel wordt uitgevoerd en die relevant is voor de bedrijfsvoering
uit oogpunt van informatievoorziening. In het gedetailleerde procesmodel zijn
alleen die elementaire processen opgenomen waarover formaliseerbare kennis aan
wezig is. Dit houdt in dat kennis voor een proces kan worden weergegeven door
een set basisgegevens en/of een aantal rekenregels die, vanuit oogpunt van
informatievoorziening, de kennis over een proces representeren. Een elementair
proces wordt beschreven door middel van een elementaire procesbeschrijving.
Hierin wordt met name aangegeven wat onder het proces verstaan wordt ^OMSCHRIJ
VING), welke gegevens nodig zijn om het proces te kunnen uitvoeren (=BENODIGDE
ATTRIBUTEN) en welke gegevens door het proces worden opgeleverd. Bij de gegevens
die worden opgeleverd wordt onderscheid gemaakt tussen gegevens die door het
proces zelf worden gecreëerd (=OPGELEVERDE ATTRIBUTEN) en gegevens die in het
proces ontstaan, maar het resultaat zijn van in andere processen gecreëerde
gegevens en voor het proces van toepassing zijnde rekenregels (=OPGELEVERDE
AFGELEIDE ATTRIBUTEN).
Een elementaire procesbeschrijving
bevat bovendien de rekenregels die
gebruikt worden voor de berekeningen van deze opgeleverde afgeleide gegevens
(=REKENREGELS VOOR AFGELEIDING). Voornoemde elementen van een elementaire pro
cesbeschrijving zijn niet op elk elementair proces van toepassing. De inhoud van
een proces bepaalt of, en in hoeverre de verschillende elementen van een proces
beschrijving uitgewerkt worden.
Door een bedrijf te splitsen in functies, processen en elementaire pro
cessen krijgt men een beschrijving van globaal naar gedetailleerd. Dit uiteen
rafelen van een bedrijf wordt decompositie genoemd. Het decompositiediagram voor
het onderdeel betalen/innen van de cluster financieel beheer is opgenomen in
hoofdstuk 2.
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Verkort overzicht van de begrippen en symbolen in het procesmodel

Symbool

Naam

Omschrijving

Functie

Een functioneel samenhangend
deel, dat qua informatievoor
ziening een sterke Interne
samenhang vertoont.

Proces

Een aktiviteit in gedachten,
woord of daad (wat een be
drijf doet, niet hoe).

Extern proces

Niet tot het informatiesys
teem behorende informatie
bron of -ontvanger.

Informatiestroom

Informatiestroom tussen
processen/functies
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Proces 11.3.C

Betalen

Omschrijving : het In contant geld of cheques overhandigen van het te betalen
bedrag of het uitschrijven en verzenden van een bank/giroopdracht en het verwerken en controlen van betaalbewijzen
(bankafschriften, reçus, etc.)

Proces 11.3.C valt uiteen in :
Proces
Proces
Proces
Proces
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11.3.C.1
11.3.C.2
11.3.C.3
11.3.C.4

Betalen per bank
Vastleggen/controleren bankbetalingen
Vastleggen/controleren kasbetalingen
Coderen betalingen

Procesbeschrijving proces 11.3.C.1

Betalen per bank

proces 11.3.c.1.1

Betalen per bank via betaalopdracht (incl.
cheque, acceptgiro)

proces 11.3.C.1.2

Betalen per bank via automatisch betalen
(automatische incasso, automatische perio
dieke overboeking)

Omschrijving : Het uitschrijven en overdragen aan een andere partij of bank
van een bank/giro-betaalopdracht, cheque, machtiging tot
automatische incasso of opdracht tot periodieke overboeking

Benodigde gegevens van entiteittype:

FACTUUR INKOMEND
*
*
-

Factuurnummer andere partij
Andere partij
Totaal bedrag
Valutasoort
Bankrekeningnummer andere partij
Omschrijving
Betalingsvoorwaarden

BANKREKENINGNUMMER
*

Rekeningnummer FAE

Opgeleverde gegevens voor entiteittype:
BETAALOPDRACHT
*
-

Volgnummer betaalopdracht
Rekeningnummer FAE
Rekeningnummer andere partij
Valutasoort
Gewenste valutadatum
Bedrag
Andere partij
Factuurverwijzing
Aantal toegestane afschrijvingen
Limiet bij overboeken
Omschrijving
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Procesbeschrijving 11.3.C.2

Vastleggen/controleren bankbetalingen

Omschrijving: Het in ontvangst nemen van bankafschriften van banken en het
controleren van deze bankafschriften met betaalopdrachten en het
vastleggen van deze betalingen in een dagboek

Benodigde gegevens van entiteittype:
DAGBOEKIDENTIFICATIE
*

Dagboekcode

BETAALOPDRACHT
*

Volgnummer betaalopdracht
Rekeningnummer FAE
Rekeningnummer andere partij
Valutasoort
Bedrag
Andere partij
Omschrijving

-

-

Externe gegevens:
Gegevens van bankafschriften

Opgeleverde gegevens voor entiteittype:
WERKELIJKE BETALING
*
*

Dagboekcode
Volgnummer dagboek
Regelbedrag
Regelvolgnummer betaalbewijs
Valutadatum
Valutasoort
Volgnummer betaalbewijs
Debet/credit (= debet)
Omschrijving

-

FACTUUR INKOMEND
Nog openstaand bedrag (ber)

BANKREKENINGNUMMER
-

Banksaldo
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Procesbeschrijving proces 11.3.C.3

Betalen per kas en vastleggen/controleren
kasbetalingen

Omschrijving: Het per kas betalen en het vastleggen van de kasbetalingen in het
dagboek en het controleren van ideze betalingen met de factuur

Benodigde gegevens van entiteittype:
DAGBOEKIDENTIFICATIE
*

Dagboekcode

FACTUUR INKOMEND
*
*
-

Factuurnummer andere partij
Andere partij
Bedrag
Valutasoort
Valutadatum
Omschrijving

Opgeleverde gegevens voor entiteittype:
WERKELIJKE BETALING
*
*
-

Dagboekkode
Volgnummer werkelijke betaling
Regelbedrag
Debet/credit (=debet)
Valutadatum
Valutasoort
Volgnummer betaalbewijs
Regelvolgnummer betaalbewijs
Omschrijving

FACTUUR INKOMEND
-

Nog openstaand bedrag

KASIDENTIFICATIE
-

Kassaldo
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Proces 11.3.C.4

Coderen betalingen/inningen

Omschrijving: Het splitsen en coderen van betalingen/inningen aan de hand van
dagboekmutaties, factuurregels, afleverbonregels en groot
boekrekeningen

Benodigde gegevens van entiteittype:
WERKELIJKE BETALING
*
*
-

Dagboekcode
Volgnummer dagboek
Regelbedrag
Omschrijving
Valutadatum
Valutasoort
Volgnummer betaalbewijs
Regelvolgnummer betaalbewijs
Debet/credit

FACTUUR INKOMEND
*
*

Factuurnummer andere partij
Andere partij

FACTUURREGEL INKOMEND
*
*
-

Factuurnummer andere partij
Regelnummer factuur
Prijs per eenh.
Hoeveelheid
Omschrijving

WERKELIJKE LEVERING
*
-

Leveringsnummer
Hoeveelheid
Kwaliteit
Geleverd object
Eenheid

GROOTBOEKREKE NINGOMS CHRIJVING
*
-
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Grootboekrekeningnummer/subrekeningnummer
Korte omschrijving

Opgeleverde gegevens voor entiteittype:
BOEKINGSPECIFICATIE
*

-

-

Volgnummer specificatie
Objectcode
Bedrag
Debet/credit
Grootboekrekeningnummer/subrekeningnummer
Hoeveelheid
Eenheid
Valutasoort
BTW-percentage
BTW-soort
BTW-bedrag (indien niet af te leiden)
kostendrager/plaats
omschrijving

Proces 11.3.D valt uiteen In :
-
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11.3.D.1 Ontvangen per kas/bank
11.3.C.4 Coderen betalingen/ontvangsten

Procesbeschrljvlng- 11.3-.D.1

Het ontvangen van gelden- per kas-, af bank en het
vastleggen/controleren van deze ontvangsten

Omschrijving: Het in ontvangst nemen van kasgelden, bankafschriften* van banken
en het controleren van deze ontvangsten/bankafschriften met de
factuur en het verwerken van de kas- en bankbetalingen in het dag
boek
Benodigde gegevens van entiteittype:
DAGBOEKIDENTIFICATIE
*

Dagboekcode

FACTUUR INKOMEND1
*
*
-

-

Factuurnummer andere partij
Andere partij
Totaal bedrag
Valutasoort
Betalingsvoorwaarden
Nog openstaand bedrag

FACTUUR UITGAAND
*
-

Factuurnummer EAE
Andere partij
Totaal bedrag
Valutasoort
Betalingsvoorwaarden

EXTERNE GEGEVENS:
Gegevens van bankafschriften
Opgeleverde gegevens voor entiteittype
WERKELIJKE BETALING
*
*
-

Dagboekcode
Volgnummer dagboekcode
Regelbedrag
Debet/credit (=credit)
Valutadatum
Valutasoort
Volgnummer betaalbewijs
Regelvolgnummer betaalbewijs
Omschrijving

BANKREKENINGNUMMER
-

Banksaldo

KASIDENTIFICATIE
-

Kassaldo

FACTUUR UITGAAND
-

Nog openstaand bedrag
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Bijlage 3

Entiteittypen-beschrijvingen

Toelichting datamodel
Een datamodel beschrijft de zaken in een bedrijf waarover men gegevens wil
vasthouden. Deze gegevens worden gecreëerd door de diverse processen van het
procesmodel. Een datamodel heeft betrekking op permanente gegevens (attributen).
Dit zijn gegevens die enige tijd bewaard zullen worden. Permanente gegevens be
treffen enerzijds basisgegevens (gegevens die van buiten het bedrijf komen en
gegevens die op het bedrijf "gemeten" worden) en anderzijds gegevens die door
een proces gecreëerd worden en daarna permanent nodig zijn voor de uitvoering
van andere processen (bijvoorbeeld een aantal gegevens in een plan).
Het datamodel bevat geen afgeleide gegevens (opgeleverde afgeleide atrributen) die door processen worden opgeleverd ten behoeve van het bedrijf of een ex
terne instantie. Het doel van het opstellen van een datamodel is om alle gege
vens te definiëren en om hun onderlinge samenhang weer te geven. Hierdoor kan
worden voorkomen dat deze gegevens meerdere malen worden vastgelegd en verschil
lend worden gedefiniëerd. In het datamodel spelen de volgende begrippen een rol:
Entiteittype (groep van gegevens).
Een groep gelijksoortige objecten, die relevant is voor een bedrijf en
waarover informatie gewenst is, wordt een entiteittype genoemd. Deze objec
ten kunnen onder andere betrekking hebben op fysieke dingen (bijvoorbeeld
hoeveelheden) of gebeurtenissen (bijvoorbeeld overeenkomst). Een entiteit
type wordt beschreven door een aantal gegevens die bruikbare informatie
verschaffen over dat object. Dit soort gegevens worden attributen genoemd.
In deze bijlage zijn de entiteittypen uit het datamodel van hoofdstuk 3
uitgewerkt.
In het datamodel worden ook de verbanden tussen de entiteittypen beschre
ven. Een gestructureerde weergave hiervan wordt verkregen door een zoge
naamd entiteittypen-relatiediagram (zie hoofdstuk 3, figuur 3.2).
Entiteittypen zijn omschreven vanuit het gezichtspunt van informatiesys
temen, dat wil zeggen: de omschrijving moet voldoende zijn om in een
informatiesystemen gehanteerd te kunnen worden. Een entiteit is een con
creet element (occurrence) van een entiteittype. Een entiteit van het
entiteittype Factuur is bijvoorbeeld Factuurnummer 10 en haar bijbeho
rende gegevens, zoals het factuurbedrag.
Attributen (gegevens):
Een entiteittype wordt beschreven door een aantal attributen. Hierbij kun
nen drie typen attributen worden onderscheiden:
1. sleutelattributen
2. informatie-attributen
3. relatie-attributen
ad 1.
Sleutelattributen zorgen voor een unieke identificatie van een entiteit van
een entiteittype ten opzichte van een andere entiteit van hetzelfde entiteit
type (bijvoorbeeld van het entiteittype Factuur is dit het Factuurnummer). Een
entiteittype kan een of meerdere sleutelattributen hebben. In deze bijlage
zijn deze sleutelattributen aangegeven met een *.
ad 2.
Informatie-attributen zijn gegevens die extra informatie verschaffen over een
entiteittype (bijvoorbeeld Totaal bedrag van een Factuur). De invulling van de
waarde van een informatie-attribuut kan zowel verplicht (aangegeven met v) als
optioneel (aangegeven met o) zijn.
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ad 3.
Relatie-attributen zijn de attributen die zorgen voor de weergave van een ver
band tussen twee entiteittypen. Door de sleutel-attributen van het ene entiteit
type op te nemen bij het andere entiteittype kan een verband tussen deze twee
entiteittypen worden gelegd. In deze bijlage zijn terwille van de duidelijk en
overzichtelijkheid de relatie-attributen niet opgenomen bij de entiteittypen.
Wel is per entiteittype aangegeven welke relaties er zijn naar andere entiteit
typen.
In het datamodel is een attribuut uitgewerkt door middel van een attribuutbeschrijving(zie bijlage 3) Een attribuutbeschrijving bevat een omschrijving
van de inhoud van een attribuut (= Omschrijving). De plaats van het attribuut
in het datamodel is eveneens aangegeven (van Entiteittype). Onder Coderingsvoorstel zijn bij een attribuutbeschrijving een drietal elementen weergegeven
die de waarde van een attribuut positioneren:
1.
2.
3.

het aantal posities dat voor een attribuutwaarde moet worden ingeruimd;
het karakter van een attribuutwaarde (bijvoorbeeld numeriek of alphanumeriek);
de eenheid waarin de attribuutwaarde wordt uitgedrukt.

Bij een aantal attributen van verschillende entiteittypen geldt dat hun
waarden aan dezelfde regels moeten voldoen: zo zijn afleverdatum en betaaldatum
verschillende attributen, maar beide zijn een datum, waarvoor een bepaalde nota
tie (b.v. ddmmjj) en controle-regels (b.v. 290287 is onmogelijk) gelden. Door nu
het begrip "domein" in te voeren kan de beschrijving van de attributen vereen
voudigd worden: bij de beschrijving van een attribuut kan verwezen worden naar
een domein waardoor de beschrijving van dat domein van toepassing wordt op de
betrokken attribuut.
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Overzicht begrippen en symbolen datamodel

Entiteittype

Verzameling van dingen of begrippen
waarover gelijksoortige informatie
gewenst wordt (gelijke attributen)

Sub-entiteittype

Idem, waarover tevens specifieke
informatie gewenst wordt.

Attribuut

Eigenschap van een entiteit

Relatie

Een verband tussen entiteittypen dat
van belang is uit oogpunt van
informatievoorziening

Soorten relaties
Kardinaliteit

Bijvoorbeeld :

Een nadere specificatie van een relatie die aangeeft of het
een 1:1, 1:N of een N : M relatie betreft.
1 : N

In bovenstaand schema wordt enerzijds weergegeven dat een factuur uit meer
dere factuurregels kan bestaan, anderzijds wordt weergegeven dat een factuurregel een onderdeel is van de factuur.

Exclusiviteit

Een entiteittype kan slecht deelnemen in een van de relaties.

In het bovenstaand schema wordt weergegeven dat een dagboekidentificatie
betrekking heeft op een kas of op een bankrekeningnummer.
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Optionaliteit

Een relatie kan worden ingevuld maar dit hoeft niet.

Boekings
specifica
tie

Factuurregel

Het bovenstaand voorbeeld geeft aan dat bij een boekingsspecificatie factuurregels kunnen worden gebruikt. Er zijn echter ook boekingsspecificaties
waarbij geen factuurregels nodig zijn. De relatie is dan niet aanwezig.
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ENTITEITTYPENBESCHRIJVING
Entiteittype: Bank
Omschrijving: een instelling die (voor derden) financiële transacties verricht
Attributen:
*
*
*
v
o

-

naam
adres
woonplaats
postbankrekeningnummer van bank
kantooradres

Relaties:
Bank heeft een relatie met bankrekeningnummer

Entitetttype: Bankrekeningnummer
Omschrijving: een door een bank aan de FAE of onderdeel van de FAE toegekend
nummer in de bankadministratie
Attributen:
*
v
v
v
o
o
o
o
o

-

rekeningnummer onderdeel FAE
soort rekening
onderdeel FAE
valutasoort
rentepercentage over tegoeden
kredietmaximum
opzegtermijn
autorisatie (handelingsbevoegdheid)
banksaldo

Relaties:
Bankrekeningnummer heeft een relatie met -
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Bank
FAE
Dagboekidentificatie
Betaalopdracht

Entiteittype: Betaalopdracht
Dit entiteittype valt uiteen in drie subtypen, te weten:
- betaalopdracht, incl. cheques en acceptgiro's (BO)
- automatische incasso (AI)
- automatische periodieke overboeking (APO)
Omschrijving: document waarmee aan de bank opdracht wordt gegeven tot betaling

Attributen:
* - volgnummer betaalopdracht
v - rekeningnummer onderdeel FAE
v - (tegenboekings-)rekeningnummer andere party/onderdeel FAE
v - valutasoort
v - soort/betaalopdracht
o - naam andere partij/onderdeel FAE
o - omschrijving

Attributen subentiteittypen:
Betaalopdracht

nb:

bedrag
factuurverwijzing
gewenste valutadatum
aantal toegestane
afschrijvingen
limiet bij overboeken

V

o
o
nvt
nvt

Automatische
incasso

Automatische
periodieke
overboeking

nvt
nvt
nvt

V

nvt
nvt

V

0

nvt

o

de tegenboekingsrekening zal in de regel de rekening van de andere partij
zijn, maar kan ook het rekening nummer van een onderdeel van de FAE zijn

Relaties:
Betaalopdracht heeft een relatie met -

Bankrekeningnummer
Werkelijke betaling
Factuur inkomend
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Entiteittype: Boekingsspecifteatte
Omschrijving: een werkelijke betaling die gespecificeerd wordt naar een of
grootboekrekeningen uit het rekeningstelsel aan de hand van
werkelijke levering, factuurregelsAttributen:

*
v
v
v
v
o
o
o
o
o
o
o
o

-

volgnummer boekingsspecificatie
grootboekrekeningnummer/subrekeningnummer
valutasoort
bedrag
debet/credit
objectcode
hoeveelheid
eenheid
btw soort
btw percentage
btw bedrag
kostendrager/kostenplaats
omschrijving

Relaties:
Boekingsspecificatie heeft een relatie met -
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Werkelijke levering
Grootboekrekeningomschrijving
Factuurregel inkomend
Werkelijke betaling
Met zich zelf

Entiteittype: Dagboekidentiftcatle
Omschrijving-: instrument voor het indelen van werkelijke betalingen naar de
diverse geldvoorraden
Attributen:
* v v -

dagboekcode
omschrijving dagboek
grootboekrekeningnummer/subrekeningnummer(tegenboekingsrekening)

Relaties:
Dagboekidentificatie heeft een relatie met —
-

Werkelijke betaling
Grootboekrekeningomschrijving
Bankrekeningnummer
Kasidentificatie
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Entiteittype: Dagboekidentificatie
Omschrijving: instrument voor het indelen van werkelijke betalingen naar de
diverse geldvoorraden
Attributen:
* v v -

dagboekcode
omschrijving dagboek
grootboekrekeningnummer/subrekeningnummer(tegenboekingsrekening)

Relaties:
Dagboekidentificatie heeft een relatie met -
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Werkelijke betaling
Grootboekrekeningomschrijving
Bankrekeningnummer
Kasidentificatie

Entiteittype: Werkelijke betaling
Omschrijving: verzameling vastgelegde gegevens in het dagboek die de financiële
transacties (betalen, innen) weergeven
nb: dit is een interne registratie van het betalingsverkeer in
kas/bankboek, de verzameling van bankafschriften/kaskwitanties
kan als de fysieke weergave daarvan worden gezien.
Attributen:
*
*
v
v
v
v
v
v
o

-

dagboekkode
volgnummer werkelijke betaling
bedrag
debet/credit
valutadatum
valutasoort
volgnummer betaalbewijs
regelvolgnummer betaalbewijs
omschrijving

Relaties:
Werkelijke betaling heeft een relatie met -

Factuur uitgaand
Betaalopdracht
Factuur inkomend
Dagboekomschrijving
Boekingsspecificatie
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Entiteittype: Factuur inkomend
Omschrijving: document als bevestiging van de overeengekomen betaling met
betrekking tot (af)geleverde goederen en diensten aan de FAE en
waarin de betaling(svoorwaarden) en goederen/diensten worden
gespecificeerd.
nb: in de agrarische sector wordt het overgrote deel van de fac
turering verzorgd door leveranciers (b.v. melkfabriek,
veiling), waardoor slechts beperkt zelf wordt gefactureerd.
Inkomende facturen kunnen dus zowel aangekochte produktiemiddelen als verkochte produkten betreffen.

Attributen:
*
*
v
v
v
v
v
v
v
v
o
o
o
o
o
o

-

factuurnummer andere partij
naam andere partij
factuurdatum
bedrag
valutasoort
rekeningnummer andere partij
betalingsvoorwaarden
totaal btw
geplande betaaldatum
geplande (deel)betaling
omschrijving
overeenkomstnummer FAE
ontvangstdatum
nog openstaand bedrag
afleverbonnummer
eigen toegekend factuurnummer

Relaties:
Factuur inkomend heeft een relatie met -

-
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Overeenkomst
Betaalopdracht
Werkelijke betaling
Factuurregel inkomend

Entiteittype: Factuurregel inkomend
Omschrijving: een regel van de inkomende factuur dat betrekking heeft op de
betaling van een bepaalde hoeveelheid goed of dienst die aan de
FAE zijn geleverd, of door de FAE zijn afgeleverd.
Attributen:
*
*
*
v
v
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

factuurnummer andere partij
naam andere partij
factuurregelnummer
bedrag
debet/credit
hoeveelheid
eenheidscode
objectcode
grootboekrekening nummer/subrekeningnummer
omschrijving
prijs per eenheid
btw bedrag
btw soort
btw percentage
eigen toegekend factuurnummer

Relaties:
Factuurregel inkomend heeft een relatie met - Factuur inkomend
Toelichting: valutasoort ontbreekt omdat "maar" 1 valutasoort per factuur wordt
verondersteld.
Kortingen en nabetalingen worden beschouwd als een extra factuurregel.
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Entiteittype: Factuur uitgaand
Omschrijving: document als bevestiging van de overeengekomen betaling met
betrekking tot de betaling van afgeleverde goederen en diensten
door de FAE aan derden en waarin de betaling(svoorwaarden) en
goederen/diensten worden gespecificeerd.

Attributen:
* - factuurnummer FAE
v - rekeningnummer onderdeel FAE
v - naam andere partij
v - factuurdatum
v - bedrag
v - valutasoort
v - betalingsvoorwaarden
v - totaal btw
o - omschrijving
o - overeenkomstnummer FAE
o - nog openstaand bedrag
o - afleverbonnummer

Relaties:
Factuur uitgaand heeft een relatie met -

Overeenkomst
Werkelijke betaling

Toelichting: er zijn geen factuurregels onderscheiden omdat verondersteld is dat
deze niet permanent zijn.

54

Entiteittype: Grootboekrekeningomschrijving
Omschrijving: een instrument voor het verzamelen van gelijksoortige kwantita
tieve informatie en het samenvoegen daarvan tot totalen en/of
saldi
Attributen
*
v
o
o

-

:

grootboekrekeningnummer
korte omschrijving in stelsel
uitgebreide omschrijving (in toelichting)
mnemonische code (afkorting)

Relaties:
Grootboekrekeningomschrijving heeft een relatie met -

G.R.A.S.
Dagboekidentificatie
Boekingsspecificatie

Entiteittype: Kasidentificatie
Omschrijving: een door de FAE of onderdeel van de FAE bijgehouden geldvoorraad
Attributen:
*
v
v
v
o

-

naam kas
valutasoort
autorisatie
(onderdeel)FAE
kassaldo

Relaties:
Kasidentificatie heeft een relatie met -

FAE
Dagboekomschrijving
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BIJLAGE 4: ATTRIBUUTBESCHRIJVINGEN

Attribuut: naam
van entiteittype: Bank
Omschrijving: een bij een bank behorende naam
Domein: naam
Coderingsvoorstel:
zie domein
Mogelijke attribuutwaarden:

Attribuut: adres
van entiteittype: Bank
Omschrijving: het adres waar de bank gevestigd is
Domein: adres
Coderingsvoorstel:
zie domein
Mogelijke attribuutwaarden:

Attribuut: woonplaats
van entiteittype: Bank
Omschrijving: het adres waar de bank gevestigd is
Domein: woonplaats
Coderingsvoorstel:
zie domein
Mogelijke attribuutwaarden:
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Attribuut: postbankrekeningnummer
van entiteittype: Bank
Omschrijving: het door de bank bij de postbank aangehouden rekeningnummer
Domein: rekeningnummer
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: 1 tot 99999999

Attribuut: kantooradres
van entiteittype: Bank
Omschrijving: het adres waar het kantoor van de bank gevestigd is
Domein: adres
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden:

Attribuut: rekeningnummer onderdeel FAE
van entiteittype: Bankrekeningnummer, Betaalopdracht, Factuur uitgaand
Omschrijving: een door een bank (incl. Postbank) aan FAE toegekend rekening
nummer
Domein: rekeningnummer
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: 1 tot 99999999
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Attribuut: soort rekening
van entiteittype: Bankrekeningnummer
Omschrijving: het type rekening dat bij een bankinstelling wordt aangehouden
Domein: nvt
Coderingsvoorstel: alfanumeriek, 30 posities
Mogelijke attribuutwaarden: o.a. spaar-, plus-, ster-, rekening courant-,
t ermijndepos i torekening

Attribuut: onderdeel FAE
van entiteittype: Bankrekeningnummer, kasidentificatie
Omschrijving: het onderdeel van de FAE waarop het entiteittype betrekking heeft
Domein: nvt
Coderingsvoorstel: alfanumeriek, 40 posities
Mogelijke attribuutwaarden:

Attribuut: valutasoort
van entiteittype: Bankrekeningnummer, Betaalopdracht, Boekingsspecificatie,
Werkelijke betaling, Factuur inkomend, Factuur uitgaand, Kas
identif icatie
Omschrijving: de munteenheid waarmee financiële transactie plaatsvindt
Domein: valuta
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: zie domein
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Attribuut: rentepercentage over tegoeden
van entiteittype: bankrekeningnummer
Omschrijving: het bij een bankrekeningnummer behorend rentepercentage
Domein: nvt
Coderingsvoorstel: numeriek, 4 posities, twee decimalen
Mogelijke attribuutwaarden: -0.0 tot 99.99

Attribuut: kredietmaximum
van entiteittype: bankrekeningnummer
Omschrijving: het totaalbedrag dat maximaal op een bepaalde bankrekening mag
worden opgenomen
Domein: bedrag
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: -9999999.99 tot 9999999.99

Attribuut: opzegtermijn
van entiteittype: bankrekeningnummer
Omschrijving: de periode welke in acht moet worden genomen bij het opzeggen
van een bepaalde rekening bij een bank
Domein: datum
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: zie domein
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Attribuut: autorisatie
van entiteit type: bankrekeningnummer
Omschrijving: een aanduiding van degenen die bevoegd zijn om gebruik te maken
van een bankrekeningnummer
Domein: nvt
Coderingsvoorstel: alfanumeriek, 30 posities
Mogelijke attribuutwaarden:

Attribuut: banksaldo
van entiteittype: bankrekeningnummer
Omschrijving: het saldo op een bepaalde rekening bij een bank
Domein: bedrag
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: -9999999.99 tot 9999999.99

Attribuut: volgnummer betaalopdracht
van entiteittype: Betaalopdracht
Omschrijving: het toegekende volgnummer aan een betaalopdracht
Domein: volgnummer
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: zie domein
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Attribuut: tegenboeklngs-rekeningnummer andere partij/onderdeel FAID
van entiteittype: Betaalopdracht, Factuur inkomend
Omschrijving: het rekeningnummer waaraan op een betaalopdracht naar derden of
een andere rekening van de FAE
Domein: rekeningnummer
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: zie domein

Attribuut: soort betaalopdracht
van entiteittype: Betaalopdracht
Omschrijving: kenmerk dat aangeeft van wat voor soort betaalopdracht sprake is
Domein: nvt
Coderingsvoorstel: Alfanumeriek 3 posities
Mogelijke attribuutwaarden: BO
BOA
BOE
BOG
APO
Al

=
=
=
=
=
=

Betaalopdracht
Betaalopdracht: acceptgiro
Betaalopdracht: eurochèque
Betaalopdracht: groene bankcheque
Automatische periodieke overboeking
Automatishe incasso
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Attribuut: naam andere partij/onderdeel FAE
van entiteittype: Betaalopdracht
Omschrijving: de andere partij naar wie de betaalopdracht wordt gedaan (kan ook
onderdeel FAE zijn)
Domein: naam
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden:

Attribuut: omschrijving
van entiteittype: Betaalopdracht, Boekingsspecificatie, Werkelijke betaling,
Factuur Inkomend, Factuurregel inkomend, Factuur uitgaand
Omschrijving: toelichting
Domein: omschrijving
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden:

Attribuut: bedrag
van entiteittype: Betaalopdracht (subentiteit betaalopdracht en automatische
periodieke overboeking), Boekingsspecificatie, Werkelijke
betaling, Factuur inkomend, Factuurregel inkomend, Factuur
uitgaand
Omschrijving: geldsom
Domein: bedrag
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: 0.01 tot 99999999.99

Attribuut: gewenste valutadatum
van entiteittype: Betaalopdracht (subentiteittype betaalopdracht)
Omschrijving: de gewenste datum waarop de betaalopdracht moet worden uitgevoerd
Domein: datum
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: zie domein
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Attribuut: aantal toegestane afschrijvingen
van entiteittype: Betaalopdracht (subentiteittype automatische periodieke over
boeking, automatische incasso)
Omschrijving: het aantal malen dat een bedrag mag worden afgeboekt
Domein: nvt
Coderingsvoorstel: numeriek, 5 posities, geen decimalen
Mogelijke attribuutwaarden: - 1 tot 99999

Attribuut: limiet bij overboeken
van entiteittype: Betaalopdracht (subentiteittype automatische periodieke
overboeking)
Omschrijving: het bedrag tot waar maximaal mag worden afgeschreven (vooral
gebruikt bij periodieke overboeking van saldo naar spaarrekening)
Domein: bedrag
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden:

Attribuut: factuurwijziging
van entiteittype: Betaalopdracht (subentiteittype betaalopdracht en automatische
periodieke overboeking)
Omschrijving: kenmerk dat bij betaalopdracht aangeeft op welke factuur deze
betrekking heeft
Domein: factuurnummer
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: zie domein
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Attribuut: volgnummer boekingsspecificatie
van entiteittype: Boekingsspecificatie
Omschrijving: het nummer dat aan een boekingsspecificatie wordt toegekend
Domein: volgnummer
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: 1 tot 99999

Attribuut: grootboekrekeningnummer subrekeningnummer
van entiteittype: Boekingsspecificatie? Factuurregel inkomend
Omschrijving: het grootboeknummer dat bij een boekingsspecificatie wordt toege
kend
Domein: grootboekrekeningnummer
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: 0100 tot 9999 Van definitieve codelijst GRAS zal
t.z.t. aangegeven worden welke grootboekcodes toege
staan zijn bij coderen ontvangsten en uitgaven
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Attribuut: debet/credit
van entiteittype: Boekingsspecificatie, werkelijke betaling, Factuurregel
inkomend
Omschrijving: indicatie voor ontvangst c.q. uitgave
Domein: nvt
Coderingsvoorstel: alfanumeriek, 1 positie
Mogelijke attribuutwaarden: d en c

Attribuut: objektcode
van entiteittype: Boekingsspecificatie, Factuurregel inkomend
Omschrijving: toegekende code aan een bepaald object
Domein: nvt
Coderingsvoorstel: nog met de takken uitwerken
Mogelijke attribuutwaarden:

Attribuut: hoeveelheid
van entiteittype: Boekingsspecificatie, Factuurregel inkomend
Omschrijving: aantal fysieke eenheden
Domein: nvt
Coderingsvoorstel: numeriek, 9 posities, 2 decimalen
Mogelijke attribuutwaarden: 0 tot 9999999.99

Attribuut: eenheid
van entiteittype: Boekingsspecificatie, Factuurregel inkomend
Omschrijving: eenheid waarin fysieke hoeveelheid (met attribuut hoeveelheid)
wordt gemeten
Domein: nvt
Coderingsvoorstel: alfanumeriek, 4 cijfers
Mogelijke attribuutwaarden: m3, liter, kg, ton, ha

Attribuut: btw-soort
van entiteittype: Boekingsspecificatie, factuurregel inkomend
Omschrijving: kenmerk dat soort (ontvangst, uitgave, privé-verbruik, import,
export) btw aangeeft
Domein: nvt
Coderingsvoorstel: alfanumeriek, 1 cijfer
Mogelijke attribuutwaarden: nader te bepalen bij uitwerken gedetailleerd infor
matiemodel boekhouden

Attribuut: btw-percentage
van entiteittype: boekingsspecificatie, factuurregel inkomend
Omschrijving: percentage dat aangeeft hoeveel btw over de exclusief-btw waarde
moet worden berekend om een inclusief-btw waarde te berekenen
Domein: nvt
Coderingsvoorstel: numeriek 4 cijfers, 2 decimalen
Mogelijke attribuutwaarde: zie btw-soort
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Attribuut: btw-bedrag
van entiteittype: boekingsspecificatie, factuurregel inkomend
Omschrijving: bedrag dat aangeeft hoeveel hoger de waarde incl. btw is vergele
ken met de waarde exclusief btw
Domein: bedrag
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: zie domein

Attribuut: kostendrager/kostenplaats
van entiteittype: boekingsspecificatie
Omschrijving: code die aangeeft aan welk object een kosten of een opbrengsten
soort mag worden toegerekend
Domein: nvt
Coderingsvoorstel: numeriek 4 posities
Mogelijke attribuutwaarden: codering nader uit te werken
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Attribuut: dagboekcode
van entiteittype: dagboekidentificatie
Omschrijving: de code die aan een dagboek wordt toegekend
Domein: nvt
Coderingsvoorstel: de overeenkomstige tegenboekingsrekeningen in GRAS
Mogelijke attribuutwaarden: 1001 tot 2999

Attribuut: omschrijving dagboek
van entiteittype: dagboekidentificatie
Omschrijving: een omschrijving behorende bij een dagboek
Domein: omschrijving
Coderingsvoorstel: alfanumeriek, 25 posities
Mogelijke attribuutwaarden:

Attribuut: grootboekrekeningnummer dagboek
van entiteittype: dagboekidentificatie
Omschrijving: het grootboekrekeningnummer dat bij een bepaald dagboek hoort
Domein: grootboekrekeningnummer
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: 0100 tot 9999
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Attribuut: volgnummer werkelijke betaling
van entiteittype: werkelijke betaling
Omschrijving: een document toegekend nummer
Domein: volgnummer
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: 1 tot 99999

Attribuut: volgnummer betaalbewijs
van entiteittype: werkelijke betaling
Omschrijving: het aan een document,dat als betaalbewijs dient, toegekende nummer
Domein: volgnummer
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: 1 tot 99999

Attribuut: regelvolgnummer betaalbewijs
van entiteittype: werkelijke betaling
Omschrijving: het aan een regel op een betaalbewijs toegekende volgnummer
Domein: volgnummer
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: 1 tot 99999

Attribuut: valuta datum
van entiteittype: werkelijke betaling
Omschrijving: de datum waarop betaling is uitgevoerd
Domein: datum
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: zie domein
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Attribuut: factuurnummer andere partij

van entiteittype: Factuur inkomend, Factuur uitgaand
Omschrijving: het aan een factuur toegekend volgnummer
Domein: bij factuur uitgaand: volgnummer
Coderingsvoorstel: alfanumeriek, tien posities
Mogelijke attribuutwaarden: 1 tot 9999999999

Attribuut: factuurdatum
van entiteittype: Factuur inkomend, Factuur uitgaand
Omschrijving: de op de factuur vermelde datum
Domein: datum
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden:

Attribuut: betalingsvoorwaarden
van entiteittype: Factuur inkomend, Factuur uitgaand
Omschrijving: de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden
Domein: nvt
Coderingsvoorstel: alfanumeriek, 40 posities
Mogelijke attribuutwaarden:

Attribuut: naam andere partij
van entiteittype: Factuur inkomend, Factuurregel inkomend, Factuur uitgaand
Omschrijving: naam andere partij
Domein: naam
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: zie domein

70

Attribuut: totaal btw
van entiteittype: Factuur inkomend, Factuur uitgaand
Omschrijving: het totale bedrag aan btw dat op de factuur is vermeld
Domein: bedrag
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: 0.00 tot 9999999.99

Attribuut: geplande betaaldatum
van entiteittype: factuur inkomend
Omschrijving: de vanuit het liquiditeitsbeheer geplande datum van betalen
Domein: datum
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden:

Attribuut: geplande (deel)betaling
van entiteittype : factuur inkomend
Omschrijving: het bedrag dat op de factuur naar gepland is, zal worden betaald
Domein: bedrag
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: 0.00 tot 9999999.99
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Attribuut: overeenkomstnummer FAE
van entiteittype: Factuur inkomend, Factuur uitgaand
Omschrijving: door FAE toegekend nummer aan overeenkomst
Domein: volgnummer
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: zie domein

Attribuut: ontvangstdatum
van entiteittype: Factuur inkomend
Omschrijving: datum waarop factuur ontvangen is
Domein: datum
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: zie domein

Attribuut: nog openstaand bedrag
van entiteittype: Factuur inkomend, Factuur uitgaand
Omschrijving: bedrag dat nog moet worden betaald
Domein: bedrag
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: zie domein
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Attribuut: afleverbonnummer
van entiteittype: Factuur inkomend, Factuur uitgaand
Omschrijving: door FAE toegekend volgnummer van afleverbon
Domein: volgnummer
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: zie domein

Attribuut: eigen toegekend factuurnummer
van entiteittype: Factuur inkomend, factuurregel inkomend
Omschrijving: door FAE toegekend volgnummer van factuur waarmee de fysieke fac
tuur wordt bewaard
Domein: volgnummer
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: zie domein
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Attribuut: factuurregelnummer
van entiteittype: factuurregel Inkomend
Omschrijving: volgnummer dat van een factuvir de regels nummert
Domein: volgnummer
Coderlngsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: zie domein

Attribuut: prijs per eenheid
van entiteittype: factuurregel inkomend
Omschrijving: waarde van een goed/dienst per eenheid
Domein: bedrag
Coderlngsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: 0 - 99999.99
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At tribuut: groo tboekrekenlngnummer
van entiteittype: grootboekrekeningomschrijving
Omschrijving: een aan een balansrekening, tussenrekening, voorraadrekening,
kostenrekening, opbrengstrekening of privé-rekening toegekend
nummer
Domein: grootboekrekeningnummer
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: 0100 tot 99999

Attribuut: korte omschrijving
van entiteittype: grootboekrekeningomschrijving
Omschrijving: korte toelichting bij het gebruik van de grootboekrekeningnummers
Domein: omschrijving
Coderingsvoorstel: alfanumeriek, 40 posities
Mogelijke attribuutwaarden:

Attribuut: uitgebreide omschrijving
van entiteittype: grootboekrekeningomschrijving
Omschrijving: uitgebreide toelichting bij gebruik van de grootboekrekening
nummers
Domein: nvt
Coderingsvoorstel: alfanumeriek, 1 kantje A4
Mogelijke attribuutwaarden:

Attribuut: mnemonische code (afkorting)
Omschrijving: ingebouwde mogelijkheid tot gebruik van geheugensteun bij terug
vinden grootboekrekeningnummer
Domein: omschrijving
Coderingsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: nog te definiëren per grootboekrekeningnummer
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Attribuut: naam kas
van entiteittype: kasldentlficatie
Omschrijving: een omschrijving van een bepaalde kasvoorraad
Domein: omschrijving
Coderingsvoorstel: alfa-numeriek, 20 posities
Mogelijke attribuutwaarden:

Attribuut: autorisatie
van entiteittype: kasldentlfIcatie
Omschrijving: een aanduiding van degenen die bevoegd zijn om gebruik te maken
van een kasvoorraad
Domein: nvt
Coderlngsvoorstel: alfanumeriek, 30 posities
Mogelijke attribuutwaarden:

Attribuut: kassaldo
van entiteittype: kasidentificatie
Omschrijving: het administratief bijgehouden saldo van een kas
Domein: bedrag
Coderlngsvoorstel: zie domein
Mogelijke attribuutwaarden: 0 tot 9999999.99
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DOMEINBESCHRIJVINGEN

Domei tl:

naam

Omschrijving: een aanduiding ter herkenning
Coderingsvoorstel: alfa-numeriek, 40 posities
Mogelijke waarden: niet opgenomen
Condities: niet opgenomen

Domein:

adres

Omschrijving: een aanduiding waar natuurlijke of rechtspersonen zijn gevestigd
Coderingsvoorstel: alfa-numeriek, 40 posities
Mogelijke waarden: niet opgenomen
Condities: niet opgenomen

Domein:

woonplaats

Omschrijving: een aanduiding in welke plaats (incl. postcode) natuurlijke of
rechtspersonen zijn gevestigd
Coderingsvoorstel: alfa-numeriek, 40 posities
Mogelijke waarden: niet opgenomen
Condities: niet opgenomen
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Domein:

rekeningnummer

Omschrijving: nummer van een rekening
Coderingsvoorstel: alfanumeriek, 9 posities
Mogelijke waarden: 1 tot 99999999
bij postgiro-rekeningen is eerste positie "p". Voor bankre
keningen is modulo-11 controle van toepassing
Condities: niet opgenomen

Domein:

valuta

Omschrijving: een aanduiding in welke munteenheid een bedrag vermeld is
Coderingsvoorstel: alfanumeriek, 20 posities
Mogelijke waarden:
Condities: default = gulden. Internationale valuta coderingen

Domein:

volgnummer

Omschrijving: een toegekend nummer voor individuele herkenning
Coderingsvoorstel: numeriek, 5 posities
Mogelijke waarden: 1 tot 99999
Condities: niet opgenomen
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Dome in:

datum

Omschrijving: een dag, maand en jaaraanduiding
Coderingsvoorstel: mimeriek, 8 posities
Mogelijke waarden: dd mm jj
Condities: let op afstemming met informatiemodellen

Domein:

grootboekrekeningnummer

Omschrijving: een toegekend nummer aan een grootboekrekening
Coderingsvoorstel: numeriek, k posities
Mogelijke waarden: 0100 tot 9999
Condities: zie coderingsvoorstel G.R.A.S.

Domein:

bedrag

Omschrijving: een in een munteenheid uitgedrukt getal
Coderingsvoorstel: numeriek, 11 posities, twee cijfers achter de komma
Mogelijke waarden: 0.00 tot 99999999.99
Condities:niet opgenomen

Domein

:omschrijving

Omschrijving: een toelichting bij een bepaald feit
Coderingsvoorstel: alfanumeriek
Mogelijke waarden: niet opgenomen
Condities: niet opgenomen
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BIJLAGE 5

Interactie matrix

Processen/attributen
Legenda: C = Create
M » Modify
U = USE

Processen
Attributen:

11.3C1
Bank
bet.

11.3C2
Bank
vastl.

11.3C3
Kas
bet.

11.3C4

11.3D1
Ontv.

cod.

Bank:
naam
adres
woonplaats
postbankrekeningnr.
kantooradres

10.IC of 12.1B
(nog te detail
leren)

Bankrekeningnummer:
rekeningnummer
onderdeel FAE
soort rekening
onderdeel FAE
valutasoort
rentepercentage
krediet max.
opzegtermijn
autorisatie
banksaldo
Betaalopdracht:
volgnummer
rekeningnummer FAE
tegenboekingsrek.nr.
valutasoort
bedrag
naam andere partij
omschrijving
factuur verwijzig
gewenste val. datum
aantal toeg. afschr.
limiet bij overboeken
soort betaalopdracht

overige. Indien
Create in andere
processen dan
zijn dat:

10.IC of 12.1 .B
(nog te detail
leren)

C/M

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C/M

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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Bijlage 5

le vervolg
Processen:

Attributen:

3C1

3C2

3C3

Boekingsspecificatie:
volgnummer
grootboeknummer
valutasoort
bedrag
objectcode
hoeveelheid
eenheid
btw-soort
btw-percentage
btw-bedrag
kostendrager/pl.
omschrijving

3C4

3D1

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Dagboekidentificatie:
dagboekcode
omschrijving dagboek
grootboekrekeningnummer

12.1.A

Werkelijke betaling:
dagboekcode
werk. bet. volgnummer
bedrag
debet/credit
valutadatum
valutasoort
volgnr. betaalbewijs
regelvolgnr. bet. bew.
omschrijving

C

c
c
c
c
c
c
c
c

Factuur inkomend:
factuurnr. A.P.
U
naam andere partij
factuurdatum
U
bedrag
valuta-soort
U
rek.nr. andere partij
U
betalingsvoorw.
totaal btw
omschrijving
U
geplande betaaldatum
geplande (deelbetaling)
overeenkomstnr. FAE
ontvangstdatum
nog open bedrag
afleverbon nr.
eigen toegekend factuurnummer

U

U
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Indien create
elders dan in:

c
c
c
c
c
c
c
c
G

u
u
u
u
ü
u
u
u
u

c
c
c
c
c
c
c
c
c

u
u

ü

u
u

u
u

u

u

C/M

C/M

C/M

11.3.A

Bijlage 5

2e vervolg

Processen:
Attributen:

3C1

3C2

3C3

3C4

3D1

Factuurregel inkomend
factuurnr. A.P.
naam andere partij
factuurregelnummer
bedrag
debet/credit
hoeveelheid
eenheid
objectcode
grootboekrekeningnummer
omschrijving
prijs per eenheid
btw-bedrag
btw-soort
btw-percentage
eigen toegekend nr.
Factuur uitgaand:
factuurnr. FAE
rekeningnummer onderdeel FAE
naam andere partij
factuurdatum
bedrag
valutasoort
bet. voorw.
totaal btw
omschrijving
overeenkomst nr. FAE
nog openstaand bedrag
afleverbon nr.

11.3.A

U
U
U
U
U

11.3.B

C/M

Grootboekrek. omschr.
grootboekrek. nr.
korte omschr.
uitgebreide omschr.
mnemonic
Ka sidentificatie:
naam kas
valutasoort
autorisatie
onderdeel FAE
kassaldo

Indien create
elders dan in:

12.1.A

12.1.A

C/M
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Bijlage 5

3e vervolg

Processen:
Attributen:
Werkelijke levering
leveringsnummer
hoeveelheid
kwaliteit
geleverd object
eenheid
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3C1

3C2

3C3

3C4
U
U
U
U
U
U

3D1

Elders:

10.2.b

LIJST VAN CONTRIBUANTEN

Commentaar op eerdere versies werd geleverd door:

De volgende leden van de klankbordgroep:
Ir. M.C. Geuze (landbouwschap - COAL)
Ir. J.W. Visscher (SIVA)
Ir. H.P. Zwinkels (SITU)
Ir. G.T.M. Kok (SIVAK)
Ir. J. Doeksen (TAURUS)
Ir. L. Mulder (SIPLU)
Ir. C.J.M. de Bekker (Rabobank)
Dr. Ir. J.H. van Niejenhuis (LUW- agr. bedr. econ.)
K. van Elsäcker A.A. (NOVAA)
Drs. F.A. van Schalk A.A. (NOVAA)
Ir. L.A.M. Matthijssen (Interpolis)
J.P. van der Moere (Agrarica)
Drs. R.P.M. van Schie (Ministerie van Landbouw - 0 + E)
Dr. ir. L.C. Zachariasse (LEI)
Ir. G.W. van Logtestijn (VLB/NCB)
Drs. J.M. Mes (VLB)

De volgende leden van de overleggroep VLB/LEI:
Drs. J.M. Mes (VLB)
Ir. G.W. van Logtestijn (VLB/NCB)
Drs. A. Lievaart R.A. (VLB/CBTB)
Drs. A. Nolles (VLB/CCLB)
Dr. ir. L.C. Zachariasse (LEI)
Ir. D. Meyaard (LEI)
Namens de Rabobank:
Drs. B. Grevink
Ing. L.N.M. Willems
Namens de VLB-stuurgroep Accountancy:
Drs. H.M.J.W. Mullenders (ABL)
R.J. Woltinge (CBTB)
Ir. G.H.J. Frederix (ABTB)
D. Weelink (Miconet)
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