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Agendapunt 1: 
 
Eric Verlinden (Vlaams instituut voor de Logistiek) geeft een stand van zaken over de lopende projecten. Presentatie kunnen jullie 
hier raadplegen. 
 
• Use Case - Digitale Noodprocedure 
o As-is flows aangifteprocessen zijn gefinaliseerd 
o Een uitgebreid toelichtingsdocument volgt 
o Voorstel flow voor de digitale noodprocedure is opgenomen in het document. Verdere afstemming is noodzakelijk 
o Binnen de scope van dit project valt de volledige beschrijving van de processen.  
o Opmerkingen: 

▪ Uitwerking van de noodprocedure zal naar schatting 12 tot 18 maanden in beslag nemen. De mogelijkheid om reeds 
de starten met de praktische uitwerking, na finalisering van de functionele analyse, dient nagegaan te worden.  

▪ De functionele analyse van de noodprocedure gaat uit van een Worst Case Scenario, waarbij de servers van FOD 
Financiën onbereikbaar zijn. Een buffering tot 3 dagen is voorzien. 

▪ E-commerce en koeriersdiensten vallen buiten de scope van deze digitale noodprocedure. 
▪ ICS2 valt eveneens buiten de scope. De timing is van minder belang bij ICS2. 

 

• Use Case – Verification Management: via automatische berichten en digitale interface het verificatieproces efficiënter en 
transparanter maken voor de private sector en overheid. Voorlopig enkel concept uitgewerkt.  

 
• Use Case – Strategische Goederen 
o De AAD&A is van mening dat er gewerkt moet worden op Europees niveau aan deze afschrijving (via Certex) en niet op regionaal 

niveau. Het project betreft een tijdelijke oplossing (tot Europese Single Window er is) waarvan de werkimpact beperkt dient te 
zijn tot het minimum en nihil IT-investeringen voor de AAD&A. 

 
• Use Case – FANC Rapportering 
o AAD&A is niet betrokken in dit project. 
 
Varia: 
• De deadline voor aanlevering van input voor de Boetecatalogus wordt op vraag van de operatoren en na overleg 

met Luc Van De Velde-Poelman, uitgesteld tot 1/03/2020.  
• De Algemene Vergadering wordt gepland op woensdagnamiddag 28 oktober 2020. 
 

 
 

De volgende vergadering vindt op 24 april plaats om 13u30, zaal A01. 

https://www.naforna.be/nl/system/files/20200214_presentatie_ditigal_gateway.pdf.pdf

