
DIGITAL Gateway2Government

Digitalisering van “business to government” 
communicatie in de Flanders Gateways

ERIC VERLINDEN

Stuurgroep Nationaal Forum– 13/09/2019



Case 1 - Digitale noodprocedure douanesystemen 

Stand van zaken:

• As-is proces flows voor aangifteproces werden uitgewerkt in overleg met douanediensten 

in de gateways.

• Deze flows worden nu voorgelegd voor validatie aan de deelnemende bedrijven, de 

operationele douanediensten, de diensten wetgeving en ICT en een ruimere 

stakeholdersgroep.

• Workshops werden georganiseerd met deelnemende bedrijven over de digitale 

noodprocedure:

• Scope

• To-be proces

• Principes.
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Case 1 - Digitale noodprocedure douanesystemen 

Volgende stappen:

• Project team werkt voorstel uit voor digitale noodprocedure: scope, proces flow en 

principes.

• Bespreking en beslissing over dit voorstel door deelnemende bedrijven en stuurgroep.

• Afspraak met dienst wetgeving van AAD&A (Dhr. Lemaire) voor aftoetsing van 

oplossingsrichtingen.

• Afspraak met AAD&A Operations (Dhr Van Cauwenberghe) voor aftoetsing van 

oplossingsrichtingen.

• Overleg met Nederlandse douane – benchmarking, best practice.

Dig!tal Gateway2Government3



Case 2 - Inspecties en verificaties

Stand van zaken:

• As-is proces flows voor controleprocessen uitgewerkt in overleg met douane en FAVV in 

de gateways.

• Deze flows worden nu voorgelegd voor validatie aan de deelnemende bedrijven, douane 

en FAVV in de gateways, de AAD&A dienst wetgeving en ICT en een ruimere 

stakeholdersgroep.

• Workshops georganiseerd met deelnemende bedrijven over een toekomstig verification

management systeem:

• Scope

• To-be proces

• Principes.
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Case 2 - Inspecties en verificaties

• Volgende stappen:

• Project team werkt voorstel uit voor toekomstig verification management systeem: scope, 

proces flow en principes.

• Bespreking en beslissing over dit voorstel door deelnemende bedrijven en stuurgroep.

• Afspraak met dienst wetgeving van AAD&A (Dhr. Lemaire) voor aftoetsing van 

oplossingsrichtingen.

• Afspraak met AAD&A Operations (Dhr. Van Cauwenberghe) voor aftoetsing van 

oplossingsrichtingen.
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Case 3 – Wapens en goederen voor dubbel gebruik

• Beperkte use case:

• Alleen Vlaamse overheid

• Beperkt tot afschrijven van de digitale vergunning.

• Deze case werd nog niet opgestart. Een eerste afspraak met de Vlaamse Dienst 

Strategische goederen wordt ingepland.
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Mogelijke extra cases

• FANC

• Case werd nog niet opgestart

• Beperkte use case: alleen BRU Airport gemeenschap

• Geen betrokkenheid douane
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Project planning

• Afspraak met Dhr Lemaire – 8 oktober

• Afspraak met Dhr Van Cauwenberghe – nog in te plannen

• Gezamelijke vergadering met deelnemende bedrijven (Gebruikerscommissie) en 

stuurgroep (Douane en FAVV) voorzien in december (uiterlijk januari): beslissing 

scope, proces en principes.

• Aftoetsing van oplossingsrichtingen bij ruimere stakeholdersgroep

• 2020:

• Verdere uitwerking functionele analyse

• Technische uitwerking
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Uitnodiging

Leden van de stuurgroep die, in het kader van de aftoetsing bij de ruimere 

stakeholdersgroep, wensen mee te werken aan de validatie van de as-is proces flows

worden vriendelijk uitgenodigd zich te melden.

eric.verlinden@vil.be

We schatten dat dergelijke validatie een of twee uur in beslag kan nemen. Bij voorkeur 

zou deze validatie in de maand oktober plaats vinden.
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