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1. Uitgewerkt eenvoudig voorbeeld 
 

Visie vanuit de regelgeving 
In dit voorbeeld wordt vertrokken van de veronderstelling dat een gemeente de volgende regel wil 

invoeren: 

De opcentiemen zijn hoger voor de percelen met groter kadastraal inkomen: 

 KI van €0 t.e.m. €745: opcentiemen = 1000 

 KI van €746 t.e.m. €1500: opcentiemen = 1200 

 KI groter dan €1500: opcentiemen = 1500 

 

Stap 1: bepalen onder welke vorm de regels kunnen ingebracht worden 
Een eerste stap bij de verwerking van een regel is bepalen welke van de types benaderingen je kan 

hanteren: 

 Op basis van waarden en testregels, gebaseerd op kenmerken die het Vlaams Fiscaal Platform 

(VFP) van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) ondersteunt (zie hoofdstuk 4 van de handleiding) 

 Op basis van een lijst met percelen (of afdelingen/secties/grondnummer) die de gemeente zelf 

samenstelt 

Je kan natuurlijk ook een combinatie van deze types nemen. 

Aangezien Vlabel/VFP het criterium “kadastraal inkomen” ondersteunt, , kan je hier werken op basis 

van waarden en testregels. 

 

Stap 2: detailuitwerking van de regels 
Voorzie drie opcentiemen met elk een eenvoudige test. Deze kan jeals volgt kort beschrijven: 

1. Opcentiem = LAAG 

Waarde van de opcentiemen = 1000 

Regel: KI ≤ 745 

2. Opcentiem = HOOG 

Waarde van de opcentiemen = 1500 

Regel: KI > 1500 

3. Opcentiem = MIDDEL 

Waarde van de opcentiemen = 1200 

Regel: alle percelen die niet onder 1 of 2 vallen 

Opmerking: het is perfect mogelijk om deze regels anders te formuleren door de volgorde te 

veranderen. De ene variant is daarbij even goed als de andere. Een alternatief kan bijvoorbeeld zijn: 

1. Opcentiem = LAAG 

Waarde van de opcentiemen = 1000 

Regel: KI ≤ 745 
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2. Opcentiem = MIDDEL 

Waarde van de opcentiemen = 1200 

Regel: KI ≤ 1500 

3. Opcentiem = HOOG 

Waarde van de opcentiemen = 1500 

Regel: alle percelen die niet onder 1 of 2 vallen 

Bij dit alternatief is het wel belangrijk dat de volgorde zoals voorgesteld wordt gerespecteerd, omdat 

regel 2 steunt op het feit dat de lagere KI’s reeds zijn verwerkt onder regel 1. In het eerste voorstel 

(dat verder wordt uitgewerkt) is het mogelijk om regel 1 en regel 2 van volgorde te veranderen 

zonder invloed op het resultaat. 

 

Stap 3: de regels inbrengen in het programma 
 Je kan starten met het inbrengen van de opcentiemen. Hiervoor zijn er 3 waarden, zoals 

hierboven besproken. Als deze waarden zijn ingebracht zou het programma er op het werkblad 

“Opcentiemen” als volgt uit kunnen zien: 

 

 De volgende stap is het inbrengen van de groepen. 

 

Voorlopig zijn de condities nog niet ingevuld, want het is best eerst de triggers uit te werken en 

pas dan de condities te bouwen.  

 Nu breng je de twee triggers in, zoals vermeld in “stap 2”: 

 

 Met deze triggers kan je de condities afwerken: 
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 Indien je nu een controle uitvoert (via Ctrl-K), dan krijg je de melding dat alles OK is: 

 

Deze melding wil dus niet zeggen dat de data klaar zijn, maar wel dat de ingegeven data geen 

fouten bevatten die door het programma zouden kunnen gedetecteerd worden. 

 

Stap 4: testen en controles 

Stap 4a: invullen van de testgevallen 

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van testen die worden ingebracht in het werkblad 

“Testsheet” om de ingebrachte definities en formules te valideren op basis van een heel beperkte 

steekproef. Merk op dat enkel het aspect “bepaling van de waarde voor de opcentiemen” wordt 

getest en dus niet de ganse berekening van de onroerende voorheffing.  

Een indicatie over de inhoud van een testgeval kan gebeuren via een titel op de eerste lijn. Deze titels 

zijn vrij te kiezen en worden verder niet gebruikt. 

Een korte uitleg bij een testgeval kan je opnemen in het daarvoor voorziene grijze veld onder de 

groene invulzone. Er kan daar ook een referentie opgenomen worden naar een ander document 

waar die uitleg (uitgebreider) te vinden is. 

Bij het uitwerken van de testen kan best een gestructureerde aanpak worden gehanteerd die de 

volgende stappen omvat: 

1. Opsommen van de testgevallen die men wil voorzien. 

Voorzie per testgeval best een heel  korte beschrijving, maar zeker nog niet uitgewerkt in alle 

details. Deze beschrijving kan later overgenomen worden in het toelichtingsveld in het werkblad 

“Testsheet’. 

Voorzie voldoende testgevallen maar hou het toch beperkt: het uitwerken van een testgeval en 

het controleren van de testresultaten zal meer dan een paar minuten vergen. Als je dus 50 

testgevallen bedenkt, dan ben je voor de uitwerking en controle waarschijnlijk een volle dag 

bezig! Telkens je een nieuwe versie maakt, moet je deze testen opnieuw nakijken. 

Heb je veel testgevallen, dan kan je even nagaan of eventueel reductie mogelijk is door twee of 

drie gevallen te combineren tot een testgeval.  

In het voorbeeld worden 4 testen uitgevoerd: 

 drie cases met elk een KI in een van de drie groepen.  

In een van deze cases zonder hoog KI wordt een niet-belastbaar KI toegevoegd om te 

testen dat deze hierdoor niet naar een hogere categorie verschuift. 

 een test met 2 inkomens waarbij elk inkomen separaat laag is maar samengenomen in de 

middelste categorie valt. 
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2. Bepaal voor elk testgeval de gegevens die je zal gebruiken. 

Noteer ook bij elk testgeval expliciet welke groep (uit het werkblad “Groepen”) als resultaat 

wordt verwacht. 

 Een test met KI = 600  verwacht resultaat = LAAG 

 Een test met KI= 1000  verwacht resultaat = MIDDEL. 

Deze krijgt ook een niet-belastbaar mat&out KI van 1200. 

 Een test met KI= 2000 verwacht resultaat = HOOG. 

 Een test met 2 KI’s: 300 en 600  verwacht resultaat = MIDDEL. 

3. Neem een kolom per testgeval in het werkblad “Testsheets”. Heb je er meer nodig dan voorzien, 

kopieer dan zoveel kolommen als nodig. 

4. Vul een eerste testgeval volledig in en vergeet hierbij niet de verwachte groep in te vullen. 

Bekijk de resultaten. Een eerste indicatie dat niet alles in orde is, kan snel gezien worden: indien 

de cel van de verwachte groep verandert naar rode tekst op gele achtergrond, dan klopt de 

groep niet. 

Indien dit gebeurt, of de opcentiemresultaten niet zijn zoals verwacht, dan kan het zijn dat de 

data niet correct werden ingevuld of dat al een eerste fout in de definities en formules aan het 

licht komt. De aanpak hiervoor wordt verder beschreven in stap 4b. 

Zorg eerst dat dit eerste testgeval in orde is alvorens verder te gaan. Zo verhinder je dat een 

systematische fout bij het invullen voor alle andere testgevallen moet rechtgezet worden. 

5. Vul dan enkele bijkomende testgevallen volledig in en bekijk de resultaten. 

Corrigeer tot deze in orde zijn. 

6. Nu kan je de overige testgevallen invullen en nakijken. Dit levert in het voorbeeld het volgende 

resultaat. 
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Bij de uitwerking van de testen kunnen suggesties voor bijkomende testgevallen opduiken. Het 

uitbreiden van de testen kan natuurlijk steeds door punten 2, 3 en 6 te herhalen. 

Als je correcties aanbrengt in de werkbladen Opcentiemen, Groepen, Triggers, Lijsten_Aard en/of 

Lijsten_Perceel, dan kan je een snelle controle uitvoeren op basis van de kleur van de rij “verwachte 

groep”: een gele cel met rode tekst geeft direct aan dat er een probleem is bij het testgeval in die 

kolom. 

Onder de testdata vul je ook je verwachting voor het resultaat in. Indien alles ingevuld is en correct 

is, dan krijgen deze velden een groene “OK” achtergrondkleur zoals hieronder getoond. 

 

 

Stap 4b: opsporen van afwijkingen gezien in de testgevallen 

? Is de groep correct? (dit is eenvoudig te zien aan de celkleur in de rij “verwachte groep”) 01 

Ja  zijn opcentiemen correct? 02 

 Ja Dan zou alles toch correct moeten zijn? 03 
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Is een resultaat voor een groep fout?  ga naar referentie 09 

Is een resultaat voor een trigger fout?  ga naar referentie 13 

 Nee Controleer de link naar opcentiemen in het werkblad “Groepen” en de waarde 

van de opcentiemen in het werkblad “Opcentiemen”. 

04 

Nee  Heeft de verwachte groep onderaan in de kolom het resultaat “WAAR”? 05 

 Ja  Dan heeft nog een groep erboven ook het resultaat “WAAR”. Was dat verwacht? 06 

  Ja Dan is waarschijnlijk de volgorde van de groepen fout. 07 

  Nee Dan moet je onderzoeken waarom die andere groep op “WAAR” staat  

Ga naar referentie 09 in deze tabel. 

08 

 Nee  dan moet je onderzoeken waarom de groep het foute resultaat heeft. 09 

      Zoek alle triggers op die voorkomen in de conditie van de groep en check of 

deze triggers het verwachte resultaat hebben. 

10 

  Alle relevante triggers hebben het verwachte resultaat? 11 

   Ja  Dan zit de fout waarschijnlijk in de logische uitdrukking van de groepsconditie. 

Voor de aanpak  ga naar stap 5a 

12 

   Nee  Onderzoek elke trigger met onverwacht resultaat. 13 

      De mogelijke oorzaken van de fout zijn: 

- Het verkeerde perceelgegeven werd genomen. 

Bijvoorbeeld: Totaal_KI in plaats van Belastbaar_KI 

- De verkeerde testwaarde werd ingebracht. 

Bijvoorbeeld: 11,50 in plaats van 1150 

- De verkeerde test werd gebruikt. 

Bijvoorbeeld: “=”in plaats van “<” 

14 
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2. Uitgewerkt complexer voorbeeld 

Visie vanuit de regelgeving 
In dit voorbeeld wordt vertrokken van de veronderstelling dat een gemeente de volgende regels wil 

invoeren: 

1. Starters: bepaalde ondernemingen worden door een vrijstelling van de gemeentelijke 

opcentiemen voor onroerende voorheffing voor een aantal jaren aangetrokken om  zich in de 

gemeente te vestigen. 

2. Voetafdruk: een voorstel was om percelen die een ecologisch grote voetafdruk hebben extra te 

belasten. Dit gaat om woningen met een grote oppervlakte en bepaalde types industrie.  

3. Groenzone: de gemeente wil in bepaalde delen van de gemeente bouwen ontmoedigen. Voor 

bebouwde percelen in die delen zal een verhoogde waarde voor opcentiemen worden 

toegepast, tenzij voor gebouwen die vóór 2010 werden gebouwd. 

 

Stap 1: bepalen onder welke vorm de regels kunnen ingebracht worden 
Bepaal eerst , bij de verwerking van een regel, welke van de drie types benaderingen je zal hanteren: 

 Op basis van waarden en testregels, gebaseerd op kenmerken die het Vlaams Fiscaal Platform 

(VFP) van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) ondersteunt (zie hoofdstuk 4 van de handleiding) 

 Op basis van een lijst met percelen (of afdelingen/secties/grondnummer) die de gemeente zelf 

samenstelt 

Natuurlijk kan je ook een combinatie van deze types nemen. 

Als je dit bekijkt voor de drie voorbeeldregels, dan krijg je: 

1. Starters 

Deze regel gaat overeen specifieke lijst van ondernemingen, waarbij de vrijstelling voor bepaalde 

ondernemingen mogelijk niet voor alle percelen van de onderneming geldt. 

De selectie van de benadering is hier dan ook vrij duidelijk: werk met een lijst van percelen. 

2. Voetafdruk: 

Deze regel bevat twee componenten: 

o De woningen met een grote oppervlakte kan je selecteren door een combinatie van een 

aantal aard-types (“HUIS”…) en een test op het kenmerk “oppervlakte”. 

o De selectie van bepaalde types industrie kan gebeuren via een lijst met de 

overeenkomstige aard-types. 

3. Groenzone 

Deze regel bevat drie componenten: 

o De gebieden waar je bouwen wil ontmoedigen: dit wordt waarschijnlijk het best 

beschreven worden -aan de hand van een lijst met secties, grondnummers en percelen. 

o Enkel die percelen met  een gebouw worden bedoeld: dit kan het best gebeuren via een 

test op het kenmerk “gebouwd”.  

Opmerking: indien de gemeente kleine gebouwtjes (kleine loods van een boer…) niet 

bedoelt, dan kan er eventueel ook getest worden op de grootte van het belastbare KI. 

o Ten slotte wil je ook oudere gebouwen uitsluiten: dit kan het best gebeuren via een test 

op het kenmerk “bouwjaar”. 

Je zal dus een combinatie van een lijst en enkele kenmerken hanteren. 
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Tenslotte moet je duidelijk stellen wat de voorrang is van deze regels: indien een bedrijf een 

vrijstellingsregeling heeft gekregen, maar tevens een vervuilende industrie is die zich heeft gevestigd 

in een groenzone, dan moet vastliggen of de percelen van dit bedrijf onder “starter”, “groenzone” of 

“voetafdruk” vallen. Deze voorrang moet omgezet worden in de volgorde die de regels krijgen in het 

programma. Voor dit voorbeeld neem je aan dat de hierboven vermelde volgorde ook de prioriteit 

van de regels weergeeft. 

Merk op dat het kan zijn dat het eenduidig bepalen van de volgorde problemen geeft. Dit kan er toe 

leiden dat je de regels wat complexer moet maken. Neem als uitbreiding op het voorbeeld dat er in 

de “groenzone” enkele oudere grote villa’s liggen, die men onder “groenzone” wil belasten, maar die 

met de hierboven beschreven regels wel onder “voetafdruk” zouden vallen in plaats van onder 

“groenzone”. In zo’n geval zijn er twee manieren van werken die vertrekken van een lijst met deze 

percelen: 

 De lijst wordt opgenomen als exclusielijst bij “voetafdruk” en als inclusielijst bij “groenzone”. 

 De lijst wordt als aparte regel opgenomen in het programma en komt in de prioriteit voor de 

regel “voetafdruk” en met dezelfde opcentiemwaarde als de regel “groenzone”. 

 

Stap 2: detailuitwerking van de regels 
1. Starters 

De detailuitwerking is hier eenvoudig: de gemeentelijke diensten moeten een lijst opstellen van 

alle percelen die onder deze regel vallen. Hierbij twee aandachtspunten: 

 Suggestie: maak die lijst eerst aan in een spreadsheet buiten het programma en noteer 

daarbij telkens tot welk jaar een perceel vrijgesteld is. Deze lijst kan uitgebreid worden 

telkens de vrijstelling wordt toegezegd aan een nieuwe onderneming die zich vestigt. 

Jaarlijks kan dan de lijst heel eenvoudig opgeschoond worden door de percelen te 

verwijderen die niet langer onder de vrijstelling vallen. Deze opgeschoonde lijst kan dan 

eenvoudig gekopieerd worden naar het programma. 

 Aandachtspunt: indien een aantal bedrijven, die genieten van de vrijstelling, percelen 

hebben met hetzelfde grondnummer, kan het eenvoudiger lijken door dat grondnummer 

te specifiëren in plaats van elk afzonderlijk perceel. Dit kan echter nadelig blijken indien 

niet alle percelen eenzelfde eindjaar voor die vrijstelling hebben. 

Verwacht resultaat: 

 Een lijst met de percelen die onder deze regel vallen. 

 

2. Voetafdruk 

Het belangrijkste werk voor deze regel is het samenstellen van de twee aardlijsten: 

 Welke aardtypes worden beschouwd als “woningen”? Enkele zijn zeer eenduidig: HUIS, 

KROTWONING en NOODWONING, terwijl andere minder duidelijk zijn: een KASTEEL kan 

een woning zijn, maar ook niet. In nog andere gevallen gaat het duidelijk om woningen, 

maar is de relatie met de oppervlakte minder evident, zoals bijvoorbeeld: een bepaalde 

oppervlakte kan groot zijn voor een huis, maar klein voor een groot APPARTEMENT. 

Het kan dus noodzakelijk zijn om een selectie op basis van aard aan te vullen met een 

lijst van percelen die moeten toegevoegd worden (inclusie) of juist niet (exclusie). 

 Welke aardtypes worden beschouwd als “vervuilende industrie”? Hierbij twee 

opmerkingen: 

 De gemeente kan zich beperken tot de industrie die effectief voorkomt in de 

gemeente, maar kan evengoed in de lijst al die aardtypes aangeven die ook 
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moeten meegenomen worden als die zich ooit in de gemeente zouden komen 

vestigen. 

 Het kan ook zijn dat een selectie op aard niet volstaat. Zo zou het kunnen zijn dat 

een industriële bakkerij in de selectie moet opgenomen worden, maar de kleine 

ambachtelijke bakkerijen niet. In zo’n geval zal ook moeten gewerkt worden met 

lijsten. In het gegeven voorbeeld zal het waarschijnlijk eenvoudigst zijn om een 

inclusielijst toe te voegen met daarin de percelen van de industriële bakkerij. 

Verwacht resultaat: 

 Een lijst met de aardtypes die worden geselecteerd als woning. 

 Eventueel een inclusie- en/of exclusielijst om percelen toe te voegen aan of weg te laten 

uit de selectie op het aardtype voor de woningen. 

 De grenswaarde en de test die moet gehanteerd worden voor de oppervlakte. 

 Een lijst met aardtypes die worden geselecteerd als vervuilende industrie. 

 Eventueel een inclusie- en/of exclusielijst om percelen toe te voegen aan of weg te laten 

uit de selectie op het aardtype voor de vervuilende industrie. 

 

3. Groenzones 

 Het zal zelden voorkomen dat een ganse afdeling tot zo’n groenzone behoort. Er zal voor 

het voorbeeld dan ook vaak een combinatie nodig zijn van secties, grondnummers en 

individuele percelen. Het maximaal gebruiken van secties en grondnummers kan niet 

alleen de lijst behoorlijk korter maken, maar kan ook heel nuttig zijn om de lijst beter 

bestand te maken tegen gevolgen van toekomstige verkavelingen. 

 

Tip: hoe pak ik het aan als een sectie tot de groenzone behoort op enkele percelen na? 

Moet ik dan alle percelen in die sectie gaan opsommen? 

In zo’n geval kan het handig zijn om met twee lijsten te werken: 

 De inclusielijst: bevat de gebieden waarbinnen de groenzones zicht bevinden. In 

het voorbeeld zou dan die sectie in deze lijst voorkomen. 

 De exclusielijst: bevat de elementen (meestal percelen en grondnummers) die 

behoren tot de gebieden in de inclusielijst maar die buiten het gebied vallen dat 

men wil selecteren. In het voorbeeld zouden dan die enkele percelen worden 

opgenomen die wel tot de sectie behoren maar die je niet wil selecteren. 

In het programma gebeurt de selectie dan door te eisen dat een perceel moet behoren 

tot de inclusielijst maar niet tot de exclusielijst.  

 Voor wat betreft het aspect “bebouwing”, kan er gebruik worden gemaakt van twee 

kenmerken: 

 Vooreerst worden enkel percelen opgenomen met “bebouwd” =WAAR 

 Er kan verder gefilterd worden met “Belastbaar_KI” of “Totaal_KI”. Zo zouden 

percelen met een belastbaar-KI kleiner danbijvoorbeeld €50 kunnen uitgesloten 

worden. 

 Oudere gebouwen kunnen eenvoudig uitgesloten worden van de selectie via het 

kenmerk “bouwjaar”. Merk op dat voor heel oude gebouwen het bouwjaar niet 

exact is, maar dit vormt geen probleem: de opgegeven jaren voor die gebouwen 

zijn zeker waarden die kleiner zijn dan 2010. 

 

Verwacht resultaat: 

 Een inclusielijst met de secties/grondnummers/percelen die tot het gebied behoren. 
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 Een exclusielijst met grondnummers/percelen die wel behoren tot de inclusielijst, maar 

die niet mogen geselecteerd worden. 

 Keuze voor het kenmerk “bebouwd” of het kenmerk “belastbaar_KI”.  

In dit laatste geval moet de grenswaarde vastgelegd zijn waarbij KI-waarden onder die 

grens tot gevolg hebben dat het perceel niet is opgenomen in de lijst. Hierbij moet 

duidelijk aangegeven worden welke test moet gebruikt worden: komen percelen met 

een KI gelijk aan de grenswaarde in de selectie of net niet. 

 De test die moet gebruikt worden voor het bouwjaar: “groter dan” of “groter dan of 

gelijk aan”. 

 

Stap 3: de regels inbrengen in het programma 
Opmerking: de “concrete” gegevens die worden gebruikt in de verdere uitwerking zijn verzonnen. 

Indien er toch enige gelijkenis zou zijn met een reële situatie dan is dat louter toevallig. 

 Je kan starten met het inbrengen van de opcentiemen. Hiervoor zijn er 4 waarden: de drie 

speciale groepen zoals hierboven besproken en dan de andere percelen. Als deze waarden zijn 

ingebracht zou het programma er als volgt uit kunnen zien op het werkblad “Opcentiemen”: 

 
 

 De volgende stap is het inbrengen van de groepen. 

Dit kan al gebeuren op basis van de resultaten van stap 1. Neem in dit voorbeeld de 

problematiek “grote villa’s” mee, zoals beschreven op het eind van stap 1. Daarnaast neem je de 

twee deelgroepen (industrie en grote _huizen) van de regel “Voetafdruk” als twee afzonderlijke 

groepen op. Dit hoeft niet, maar wordt hier gedaan als illustratie dat dit mag en nuttig kan zijn 

om de condities eenvoudig te houden. 

De gemeente gebruikt de commentaarvelden om de opvolging en de verantwoordelijkheid vast 

te leggen. Het resultaat van deze stap zou er dan in het programma op het werkblad “Groepen” 

als volgt uit kunnen zien: 

 

Hierboven is een voorbeeld gegeven hoe men kleur in het commentaarveld zou kunnen 

gebruiken. De paarse kleur bij de toelichting wordt gebruikt om de aandacht te vestigen op lijnen 

waar er nog werk aan is, terwijl de rode kleur mogelijke probleemgebieden identificeert. De 

gewone zwarte kleur geeft aan dat de lijn klaar is. 

Voorlopig zijn de condities nog niet ingevuld, want het is best eerst de triggers uit te werken en 

pas dan de condities te bouwen.  

 Neem aan dat je dan de lijst bekomt met de percelen van bedrijven die als starter kunnen 

genieten van een tijdelijke vrijstelling. Deze lijst geef je de naam “Nieuwkomer” en wordt 

ingebracht in het werkblad “Lijsten_Perceel”. Dit zou er dan als volgt uit kunnen zien: 
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In dit voorbeeld zie je duidelijk dat de lijst zowel volledige perceelcodes bevat alsook een code op 

het niveau grondnummer. Dit zou kunnen zijn omdat een bedrijf meerdere percelen heeft die 

samen alles onder dat grondnummer bevatten. 

 Nu deze lijst is ingebracht, kan je een trigger op basis van deze lijst inbrengen in het werkblad 

“triggers”. Geef deze de naam “Nieuw_Industrie”. Dit zou er als volgt uit kunnen zien: 

 

In dit voorbeeld wordt het commentaarveld gebruikt om meer info over de trigger te geven, 

zoals een referentie naar de lijst die gebruikt is voor een bepaalde groep. Dit kan zeker nuttig zijn 

bij een validatie of controle of om snel te kunnen zien of een bepaalde info reeds werd verwerkt. 

 En hiermee kan je de conditie voor de groep “Starters” afwerken: 

 

De toelichting werd aangepast om aan te geven dat deze groep geen verdere bewerking nodig 

heeft. 

 Neem aan dat dan de lijst wordt bekomen met de grote villa’s in de groenzone die niet onder 

“voetafdruk” maar wel onder “groenzone” moeten belast worden. De eerste stap is het 

inbrengen van deze lijst in het werkblad “Lijsten_Perceel”, dat er dan als volgt zou kunnen 

uitzien: 

 
Merk op dat hier de lijsten door de gemeente een specifieke naam krijgen. Dit mag maar hoeft 

niet. Let er wel op dat deze namen uniek moeten zijn. 
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 Nu kan je de overeenkomstige trigger invoeren en vervolgens deze groep afwerken. Dit ziet er 

dan mogelijk als volgt uit: 

 
 

 
 Indien je nu een controle uitvoert (via Ctrl-K), krijg je de melding dat alles OK is: 

 
Deze melding wil dus niet zeggen dat de data klaar zijn, maar wel dat de ingegeven data geen 

fouten bevatten die het programma kan detecteren. 
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 Op het ogenblik dat je de informatie ontvangt dat  bij grote huizen de oppervlakte strikt 

groter moet zijn dan 1100m2 en dat een lijst ontvangt van drie percelen die geen aard “HUIS” 

hebben, maar toch in de lijst moeten komen, ga je als volgt te werk: 

Begin met deze lijst van drie percelen op te nemen in het werkblad “Lijsten_Perceel”, onder 

de naam “Toch_Huis”: 

 
Maak ook de lijst aan van de aardtypes die als woning moeten opgenomen worden. Dit 

gebeurt in het werkblad “Lijsten_Aard” en die geef je de naam “Huizen”: 

 
Vervolgens maak je de nodige triggers:  

- voor de huizen in de nieuwe lijst 

- voor de vereiste dat de aard in de lijst “Huizen” moet voorkomen 

- voor de vereiste dat de oppervlakte groter moet zijn dan 1100m2 

 

 

Merk op dat de volgorde van de triggers niet van belang is, dit in tegenstelling tot bij de 

groepen. De triggers voor de groep “Industrie” mogen dus onderaan komen. 

Met deze triggers kan je nu de groep “Grote_Huizen” vervolledigen. 

 

Zoals de conditie hier is weergegeven, wordt er niet getest of de percelen in de lijst 

“Toch_Huis” voldoen aan de voorwaarde van de oppervlakte. De veronderstelling is dat dit 

gebeurd is bij het opstellen van de lijst. Indien deze test toch gewenst is, dan moet de 

conditie als volgt worden geschreven: “(Is_Huis OF Ook_Huis) EN Grote_Grond”. 



 Voorbeelden Gedifferentieerde Opcentiemen Pagina 15 van 18 
 

 Stel dat vervolgens de lijst wordt ontvangen van aardtypes die als vervuilende industrie 

moeten worden gezien. Daarbij komt ook een lijst van 4 percelen van kleine ambachtelijke 

bedrijven die zo’n aard hebben, maar die toch niet in lijst van vervuilende industrie moet 

komen. 

Je begint opnieuw met de lijsten aan te maken: “Vervuilers” bij “Lijsten_Aard” en “Ambacht” 

bij “Lijsten_Perceel”: 

 
 

 

Hiermee kan je dan de triggers bepalen. 

 

En tenslotte de groep afwerken. 

 
 Voor de “Groenzone” blijkt de lijst de volgende informatie te bevatten: 

secties 38305_D en 38312_E volledig 

sectie 38312_D zonder grondnummer 38312_D_0010, perceel 

38312_D_0012_C_000_00_P0000 

grondnummers 38305_A_0100, 38305_A_0213 en 38305_B_0023, maar deze laatste wel 

zonder 38305_B_0023_C_000_00_P0000 en 38305_B_0023_ _002_00_P0000 

percelen 38305_A_0101_A_000_00_P0000 en 38305_A_0101_C_000_00_P0000 
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Hiervoor worden twee lijsten in “Lijsten_Perceel” aangemaakt: “Groen” en “Niet_Groen”. 

Bovendien worden percelen met een belastbaar KI lager dan €50 niet geviseerd, net zoals 

percelen waarvan het bouwjaar niet recenter is dan 2010. 

 
Voor deze twee lijsten en voor de KI-voorwaarde en het bouwjaar worden de nodige triggers 

aangemaakt: 

 

 

 

 Zodat nu alle elementen beschikbaar zijn om de conditie voor de groep uit te schrijven: 

 

 

 Hiermee zijn alle regels ingebracht. 

Sluiten af door nog eens de controle uit te voeren (via Ctrl-K). 

 

Stap 4: testen en controles 

Stap 4a: invullen van de testgevallen 

Hieronder volgt een aantal voorbeelden van testen die worden ingebracht in het werkblad 

“Testsheet” om de ingebrachte lijsten, definities en formules te valideren op basis van een heel 

beperkte steekproef. Merk op dat enkel het aspect “bepaling van de waarde voor de opcentiemen” 

wordt getest en dus niet de hele berekening van de onroerende voorheffing.  

In de voorbeelden wordt gesproken over positieve en negatieve testen voor een bepaald type: 

 Een positieve test gaat na dat een perceel dat bij een bepaald type hoort ook als dusdanig 

wordt herkend. 

 Een negatieve test gaat na dat een perceel dat niet bij een bepaald type hoort inderdaad een 

ander type krijgt. 
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Een indicatie over de inhoud van een testgeval kan gebeuren via een titel op de eerste lijn. Deze titels 

zijn vrij te kiezen en worden verder niet gebruikt. 

Een korte uitleg bij een testgeval kan opgenomen in het daarvoor voorziene grijze veld onder de 

groene invulzone. Er kan daar ook een referentie opgenomen worden naar een ander document 

waar die uitleg (uitgebreider) te vinden is. 

Bij het uitwerken van de testen kan best een gestructureerde aanpak worden gehanteerd die de 

volgende stappen omvat: 

1. Opsommen van de testgevallen die men wil voorzien. 

Voorzie per testgeval best een heel korte beschrijving, maar zeker nog niet uitgewerkt in alle 

details. Deze beschrijving kan later overgenomen worden in het toelichtingsveld in het werkblad 

“Testsheet’. 

Voorzie voldoende testgevallen maar hou het toch beperkt: het uitwerken van een testgeval en 

het controleren van de testresultaten zal meer dan een paar minuten vergen. Als je dus 50 

testgevallen bedenkt, dan ben je voor de uitwerking en controle waarschijnlijk een volle dag 

bezig! Telkens je een nieuwe versie maakt, moet je deze testen opnieuw nakijken. 

Heb je veel testgevallen, dan kan je even nagaan of eventueel reductie mogelijk is door twee of 

drie gevallen te combineren tot een testgeval.  

2. Bepaal voor elk testgeval de gegevens die je zal gebruiken. 

Dit kunnen zowel direct specifieke waarden zijn (bijvoorbeeld perceelcode = ****) als de logica 

die moet gebruikt worden om een specifieke waarde te vinden (bijvoorbeeld  perceelcode die 

zowel voorkomt in de lijst Ambacht als de lijst Groen). Noteer ook bij elk testgeval expliciet welke 

groep je (uit het werkblad “Groepen”) als resultaat verwacht. 

3. Neem een kolom per testgeval in het werkblad “Testsheets”. Het je er meer nodig dan voorzien, 

kopieer dan zoveel kolommen als nodig. 

4. Vul een eerste testgeval volledig in en vergeet hierbij niet de verwachte groep in te vullen. 

Bekijk de resultaten. Een eerste indicatie dat niet alles ok is kan snel gezien worden: indien de cel 

van de verwachte groep verandert naar rode tekst op gele achtergrond, dan klopt de groep niet. 

Indien dit gebeurt, of de opcentiemresultaten niet zijn zoals verwacht, dan kan het zijn omdat de 

data niet correct werden ingevuld of dat al een eerste fout in de definities en formules aan het 

licht komt. De aanpak hiervoor wordt verder beschreven in stap 4b. 

Zorg eerst dat dit eerste testgeval in orde is voordat je verder te gaat. Zo verhinder je dat een 

systematische fout bij het invullen voor alle andere testgevallen moet rechtgezet worden. 

5. Vul dan enkele bijkomende testgevallen volledig in en bekijk de resultaten. 

Corrigeer tot deze in orde zijn. 

6. Normaal kan je dan nu de overige testgevallen invullen en nakijken. 

Bij de uitwerking van de testen kunnen suggesties voor bijkomende testgevallen opduiken. Het 

uitbreiden van de testen kan natuurlijk steeds door punten 2, 3 en 6 te herhalen. 

Als je correcties aanbrengt in de werkbladen Opcentiemen, Groepen, Triggers, Lijsten_Aard en/of 

Lijsten_Perceel, dan kan je een snelle controle  uitvoeren op basis van de kleur van de rij “verwachte 

groep”: een gele cel met rode tekst geeft direct aan dat er een probleem is bij het testgeval in die 

kolom. 

Stap 4b: opsporen van afwijkingen gezien in de testgevallen 

Is de groep correct? (dit is eenvoudig te zien aan de celkleur in de rij “verwachte groep”) 01 
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Ja  zijn opcentiemen correct? 02 

 Ja Dan zou alles toch correct moeten zijn? 

Is een resultaat voor een groep fout?  ga naar referentie 09 

Is een resultaat voor een trigger fout?  ga naar referentie 13 

03 

 Nee Controleer de link naar opcentiemen in het werkblad “Groepen” en de waarde 

van de opcentiemen in het werkblad “Opcentiemen”. 

04 

Nee  Heeft de verwachte groep onderaan in de kolom het resultaat “WAAR”? 05 

 Ja  Dan heeft nog een groep erboven ook het resultaat “WAAR”. Was dat verwacht? 06 

  Ja Dan is waarschijnlijk de volgorde van de groepen fout. 07 

  Nee Dan moet je onderzoeken waarom die andere groep op “WAAR” staat  

Ga naar referentie 09 in deze tabel. 

08 

 Nee  dan moet je onderzoeken waarom de groep het foute resultaat heeft. 09 

      Zoek alle triggers op die voorkomen in de conditie van de groep en check of 

deze triggers het verwachte resultaat hebben. 

10 

  Alle relevante triggers hebben het verwachte resultaat? 11 

   Ja  Dan zit de fout waarschijnlijk in de logische uitdrukking van de groepsconditie. 

Voor de aanpak  ga naar stap 5a 

12 

   Nee  onderzoek elke trigger met onverwacht resultaat. 13 

      De mogelijke oorzaken van de fout zijn: 

- Het verkeerde perceelgegeven werd genomen. 
Bijvoorbeeld: Totaal_KI i in plaats van Belastbaar_KI 

- De verkeerde testwaarde werd ingebracht. 
Bijvoorbeeld: 11,50 in plaats van 1150 

- De verkeerde test werd gebruikt. 
Bijvoorbeeld: “=”in plaats van “<” 

14 

        

 


