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Project planning

• Kick-off meeting op 14 maart:
- project voorstelling
- case 1 gedefinieerd.

• Quick-scan deelnemers (april-mei):
- individuele gesprekken met deelnemers,
- verwachtingen en prioriteiten bepalen.

• Eerste gebruikerscommissie met deelnemers op 5 juni:
- projectupdate door VIL team,
- vastleggen cases,
- bespreken verder verloop project.

• Eerste stuurgroep meeting op 19 juni:
- projectupdate door VIL team
- bespreken verder verloop project.
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Case 1 - Digitale noodprocedure douanesystemen 

• Focus op aangifte – reguliere flow van vrijgave zonder verificatie:

- importproces,

- exportproces,

- transitproces.

• Door deelnemers geselecteerd als meest prioritair tijdens kick off meeting.

• Opgestart.

Dig!tal Gateway2Government4



Case 2 - Inspecties en verificaties

• Focus op controle flow:

- hoofdzakelijk importproces,

- FAVV (keuring), Douane (scan, fysieke controle) of combinatie.

• Doelstelling:

- Efficiëntie en snelheid verhogen,

- Transparantie van het proces creëren,

- Administratieve vereenvoudiging.

• Nog niet formeel geselecteerd als case, maar zeer waarschijnlijk omwille van 

interesse in quick-scan gesprekken. 
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Mogelijke extra cases

• Uit quick-scan gesprekken blijkt interesse voor andere cases.

• Selectie tijdens gebruikerscommissie op 5 juni.

• Lagere prioriteit

• Niet altijd douane gerelateerd.
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Digitale noodprocedure – plan van aanpak

• Opstellen van de draft as-is proces flows voor import-, export- en transitaangiftes:
- starten bij operationele douanediensten in (lucht)havens,
- validatie door bedrijven.

• Inventarisatie van de reeds genomen initiatieven en standpunten aangaande de digitale noodprocedure. Dit is beperkt 
(NxtPort, Brussels Airport, Nationaal Forum), maar we vinden het toch belangrijk om hierop verder te bouwen.

(deze stappen kunnen gelijktijdig verlopen)

• Overleg met de dienst wetgeving van AAD&A op basis van de draft versie van de as-is flows. Aanpassen van de drafts.

• Opstellen finale versie van de as-is flows en formele validatie bij AAD&A.

• Uitwerken van de draft to-be flows voor de digitale noodprocedure in overleg met de bedrijven, operationele douanediensten 
en douane IT afdeling.

• Validatie van de to-be flows door de dienst wetgeving van de AAD&A. Aanpassen van de drafts.

• Opstellen van de finale to-be flows en formele validatie bij AAD&A.

• Verder uitwerken van de functionele analyse (connectiviteit, berichtenstandaarden, database architectuur, UI voor bedrijven 
en douanepersoneel, …). Deze stap moet later nog in detail worden uitgewerkt.
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Digitale noodprocedure – stand van zaken en verdere planning.

• Gesprekken met operationele douanediensten in ANR, BRU, GNT, LGG, OST en 

ZBG afgerond tegen 11 juni.

• Opstellen draft as-is proces flows en validatie door bedrijven: juli – september.

• Overleg met dienst wetgeving over as-is flows: september-oktober.
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