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1. SITUATIE “AS IS” – EXPORT NAAR DERDE LANDEN
1.1. Algemene principes
De goede werking van de internationale handel in producten, waarvoor sanitaire of fytosanitaire
eisen gesteld worden door derde landen, is één van de opdrachten van het FAVV. Dit is slechts
mogelijk indien de handel gebaseerd is op een betrouwbare certificatie opgesteld door de officiële
agenten.

1.2. Soorten certificaten o.b.v. inhoud
1.2.1. Algemeen certificaat



Een Algemeen Certificaat is een certificaat dat bedoeld is voor gebruik bij export van
producten naar landen die geen specifieke voorwaarden stellen.
Voor sommige producten worden in een Algemeen Certificaat bijkomende garanties geboden
voor specifieke landen, en dit in een variabel deel van het certificaat.

1.2.2. Landspecifiek certificaat


Model van een certificaat dat wordt opgelegd door een derde land van bestemming.

1.2.2.1.
-

Landspecifiek certificaat dat werd opgesteld na akkoord tussen het FAVV en het derde
land van bestemming en dat bij uitvoer naar dat derde land moet gebruikt worden.

1.2.2.2.
-

Bekend landspecifiek certificaat

Is een landspecifiek certificaat dat kan afgeleverd worden door het FAVV maar nog niet is
opgenomen in de instructiebundel.

1.2.2.3.
-

Bilateraal certificaat

Onbekend landspecifiek certificaat

Een landspecifiek certificaat dat voor de eerste keer wordt voorgelegd voor een export
naar een bepaald derde land.

1.2.3. Non-manipulatiecertificaat




Het Non-Manipulatiecertificaat is een complementair certificaat, gerelateerd aan een
oorspronkelijk certificaat, dat enkel garandeert dat een zending in een tussentijdse opslag in
een inrichting correct behandeld is, en na uitladen volledig terug ingeladen is zonder sanitaire
risico’s.
Een Non-Manipulatiecertificaat is enkel geldig met (een kopie van) het origineel certificaat.
Het is aan de Operator van de inrichting om een dergelijk origineel certificaat voor te leggen.

1.2.4. Doorcertificatie




Doorcertificatie is een vorm van certificatie waarbij de Certificerende Agent in de
exporterende inrichting een bijkomende verklaring over een welbepaalde zending wenst,
vanwege de toezichthoudende agent van de inrichting van herkomst (België, andere lidstaat
of derde land).
De gegevens van deze bijkomende verklaring moeten in de inrichting van herkomst ofwel
gekend zijn op het moment dat de betreffende zending daar nog aanwezig is ofwel kunnen
worden getraceerd.
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1.2.5. Normcontrole certificaat
Verordening 1234/2007 (art. 113bis, lid 4) legt op dat verse groenten en fruit op selectieve
wijze en volgens een risicoanalyse een handelsnormcontrole moeten ondergaan bij uitvoer.
Na een gunstige controle wordt een normcontrolecertificaat afgeleverd (VO 1580/2007, art.
12bis) zodat de douane de goederen kan uitklaren (VO 1580/2007, art. 12).

1.2.6. Certificaat van Oorsprong







Een Certificaat van Oorsprong is een certificaat waarmee goederen kunnen worden
geïdentificeerd en waarin de bevoegde autoriteit uitdrukkelijk verklaart dat de goederen,
waarop het certificaat betrekking heeft, van oorsprong zijn uit een bepaald land.
In België mag slechts één Certificaat van Oorsprong gebruikt worden: het EG-certificaat. Dit
document is geldig voor alle goederen van niet-preferentiële oorsprong en voor alle
bestemmingen.
Het document is gelijkaardig in alle landen van de Europese Gemeenschap. Het zijn slechts
de talen, die kunnen verschillen van land tot land.
De bevoegdheid van het FAVV in deze is zeer beperkt door het Ministerieel besluit van 26
maart 2001.

1.2.7. Officiële modellen op voorschrift van de intracommunautaire regelgeving





Modelcertificaat voor handelsverkeer van gemedicineerd voeder.
Certificaten voor niet-geharmoniseerde diersoorten op vraag van bepaalde lidstaten.
o Deel I : behandelt de zending. Dit deel wordt geïntroduceerd binnen Traces.
o Deel II : behandelt certificatie. Is een word-template, beheerd door het FAVV.
Intracommunautaire certificaten voor mest.
o Deel I : behandelt de zending. Dit deel wordt geïntroduceerd binnen Traces.
o Deel II : behandelt certificatie. Is een word-template, beheerd door het FAVV.
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1.3. Soort certificaten o.b.v. vorm


Pdf : niet op web geplaatst – beveiligd – invulbaar
o
o



vb. EX.PFF.TR.04.02
in te vullen en af te printen door Certificerende Agent

Pdf : op web geplaatst – beveiligd – invulbaar
o
o
o

Vb. EX.VTP.AA.01.01.pdf
In te vullen en af te printen door Operator
De Certificerende Agent controleert en zal, al dan niet, certificeren



Pdf : op web geplaatst – beveiligd – invulbaar – certificatie
o Vb. EX.DAI.AA.01.01.pdf
o Deel in te vullen en te ondertekenen door Operator
o Deel in te vullen door agent, met bijkomende certificatie



Pdf : op web geplaatst – beveiligd – invulbaar – certificatie – mail
o Vb. EX.PFF.AA.05.02
o In te vullen door Operator
o Te verzenden via mail (.xml)
o Terug in een andere pdf ingevoegd
o Aanvullende informatie door FAVV
o

De Certificerende Agent controleert en zal, al dan niet, certificeren



Certificaat niet elektronisch beschikbaar
o Vb. Fytosanitair Certificaat
o Invullen van papieren template door Operator
o De Certificerende Agent controleert en zal, al dan niet, certificeren



Certificaat in word-formaat beschikbaar
o Vb. Diervoeders – Bilaterale Certificaten - Algerije
o
o

In te vullen en af te printen door Operator
De Certificerende Agent controleert en zal, al dan niet, certificeren
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1.4. Exportproducten


Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie



Levende dieren / sperma / embryo’s / broedeieren / eicellen



Voedingsmiddelen en andere producten



Diervoeders



Planten en plantaardige producten



Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie



Meststoffen en pesticiden



Overige exportproducten :
o Levende wormen
o Vaatwerk
o (tweedehands) landbouwmachines
o ….

Opmerking : de hierna volgende oplijsting van modellen is slechts een momentopname. We hebben te
maken met een dynamisch gebeuren, wat inhoudt dat : nieuwe modellen van certificatie ten allen tijde kunnen
aangereikt worden of dat bestaande modellen inhoudelijk kunnen worden aangepast.
Bijgevolg dient er tijdens de realisatiefase rekening gehouden te worden met mogelijke functionele
bijsturingen.
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1.4.1. Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie
1.4.1.1.














Algemene Certificaten

EX.VTP.AA.01.01 - Pluimveevlees
EX.VTP.AA.02.01 - Vlees van als huisdier gehouden runderen
EX.VTP.AA.03.01 - Visserijproducten
EX.VTP.AA.04.01 - Levende tweekleppige weekdieren
EX.VTP.AA.05.01 - Vlees van als huisdier gehouden eenhoevigen
EX.VTP.AA.06.01 - Vlees van als huisdier gehouden schapen en geiten
EX.VTP.AA.07.01 - Vlees van als huisdier gehouden varkens
EX.VTP.AA.08.01 - Vleesproducten
EX.VTP.AA.09.01 - Eiproducten
EX.VTP.AA.10.01 - Vlees van lagomorfen
EX.VTP.AA.11.01 - Vlees van vrij wild
EX.VTP.AA.12.01 - Vlees van gekweekt wild
EX.VTP.AA.13.01 - Non-manipulatie

1.4.1.2.

Bilaterale Certificaten

-

Standaardtype = gezondheidscertificaten



Algerije :
 EX.VTP.DZ.01.02 - Vers, gekoeld en diepgevroren rundvlees
 EX.VTP.DZ.02.02 - Melk en melkproducten



Argentinië :
 AR.80.00.01.03 - Melkproducten afkomstig van runderen, buffels, schapen
 EX.VTP.AR.01.02 - Gelatine uit varkenshuiden voor voedsel - en wijnproductie
 EX.VTP.AR.02.01 – Varkensplasma in poedervorm



Canada :
 EX.VTP.CA.01.01 - Vers varkensvlees
 EX.VTP.CA.02.01 - Producten op basis van varkensvlees



Cuba :
 CU.13.01.00.02 - Varkensvlees
 CU.13.07.10.02 - Worsten en andere varkensvleesproducten
 CU.20.07.10.01 - Worsten en andere gevogeltevleesproducten
 CU.20.02.00.02 - Vlees afkomstig van pluimvee



Frans Polynesië :
 PF.13.01.00.01 - Vers varkensvlees, slachtafval en vetten van varkens en vleesproducten op basis van varkensvlees
 EX.VTP.PF.01.01 - Eiproducten
 EX.VTP.PF.02.02 - Zee- en zoetwaterproducten



Hong Kong :
 EX.VTP.HK.01.02 - Vers vlees van runderen, schapen en geiten
 EX.VTP.HK.02.02 - Vers varkenvlees
 EX.VTP.HK.03.02 - Pluimveevlees
 EX VTP HK 04 01 - Vleesproducten
 EX.VTP.HK.05.01 - Visserij- en aquacultureproducten
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Japan :
 JP.12.01.99.02 - Paardevlees en afgeleide producten
 EX VTP JP01 01 - Varkensvlees en varkensdarmen
 JP.20.02.10.04 - Gevogeltevlees en gevogeltevleesproducten
 JP.50.05.99.02 - Visserij- en aquacultuurproducten



Kroatië :
 HR-U-2-2 - Vers vlees van varkens
 HR-U-2-3EU - Pluimveevlees
 HR-U-2-3-1EU - Melk
 HR-U-2-3-RMEU - Konijnenvlees
 HR-U-2-7-2 - Eiproducten
 HR-U-2-3-RMEU - Visserijproducten
 HR-U-2-1EU - Rundvlees



Marokko :
 EX.VTP.MA.01.01 - Darmen
 Melk en melkproducten : template nog uit te werken door DG Controlebeleid



Nieuw Zeeland :
 EX.VTP.NZ.01.01 - Melk en melkproducten



Oekraïne :
 UA.00.07.00.05 - Salami, conserven, gesteriliseerde, gepasteuriseerde en andere
vleesproducten van gevogelde en varkens
 UA.13.01.00.04 - Vers varkensvlees
 UA.20.02.00.04 - Vers vlees van gevogelte



Peru :
 EX.VTP.PE.01.03 - Melk en melkproducten



Russische Federatie :
 EU : pre-exportcertificatie producten van dierlijke oorsprong (humane consumptie):
o Pork_001 - Varkensvlees en rauwe vleesbereidingen
o Beefmeat210308_001 - Ontbeend rundvlees en rauwe vleesbereidingen
o Poultrymeat200308_001 - Pluimveevlees en rauwe vleesbereidingen
o Fisheryproducts - Vis en zeevruchten (visserijproducten)
o Meatproducts_001 - Conserven, salami en andere bereide vleesproducten
o Foodproducts_001 - Afgewerkte voedingsproducten
o Milk_001 - Melk en melkproducten
 EU : pre-exportcertificatie voor slachtdieren (runderen, varkens, pluimvee) :
o Slaughtercattlepre-export_000 - Runderen
o Slaughterpigspre-export_000 - Varkens
o Slaughterpoultrypre-export_000 - Pluimvee
 EU - RU : exportcertificatie
o Pork_001 - Varkensvlees en rauwe vleesbereidingen
o Beefmeat210308_001 - Ontbeend rundvlees en rauwe vleesbereidingen
o Poultrymeat200308_001 - Pluimveevlees en rauwe vleesbereidingen
o Fisheryproducts - Vis en zeevruchten (visserijproducten)
o Meatproducts_001 - Conserven, salami en andere bereide vleesproducten
o Foodproducts_001 - Afgewerkte voedingsproducten
o Milk_001 - Melk en melkproducten
o Casings_000 - Darmen van dieren
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BE - RU : exportcertificatie
o RU.80.00.05.01_000 - Heeleipoeder, vloeibaar heelei, eiwitpoeder en andere
voedingsmiddelen afgeleid van kippeneieren
BE - RU : prenotificatie
o Prenotification - Uitvoer van vlees en rauwe vleesbereidingen



Singapore :
 SG.00.07.00.01 - Ingeblikt vlees en ingeblikte vleeswaren
 SG.10.01.10.02 - Vlees en vleesproducten



V.S. :
 US.00.07.10.03 - Vleesproducten



Wit Rusland :
 BY.10.01.00.02 - Vers rundvlees
 BY.13.01.00.06 - Vers varkenvlees
 BY.20.02.00.02 - Vers vlees van gevogelte
 BY.00.07.00.01 - Andere vleesproducten



Zuid-Korea :
 EX.VTP.KR.01.01 - Gezondheidscertificaat



Zuid-Afrika :
 ZA.13.01.00.02 - Varkensvlees
 ZA.20.02.00.02 - Vers vlees van gevogelte
 EX.VTP.ZA.01.01 - Melk of melkproducten
 ZA.99.01.00.01 – Non-manipulatie certificaat
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1.4.2. Levende dieren / sperma / embryo’s / broedeieren / eicellen
1.4.2.1.
Algemene Certificaten


Certificaten voor niet-geharmoniseerde diersoorten op vraag van bepaalde lidstaten

1.4.2.2.

Bilaterale Certificaten



Standaardtype = veterinair certificaat
Algerije :
 EX.VTL.DZ.01.01 - Hommels



Argentinië :
 EX.VTL.AR.01.01 - Paardensperma
 EX.VTL.AR.02.01 - Diepgevroren rundersperma



Canada :
 EX.VTL.CA.01.01 - Varkenssperma
 EX.VTL.CA.02.02 - Reisduiven



China :
 EX.VTL.CN.01.01 - Duiven



Colombia :
 EX.VTL.CO.04.01 - Diepgevroren varkenssperma
 EX.VTL.CO.01.01.p - Fokpaarden
 EX.VTL.CO.02.02 - Fokvarkens
 EX.VTL.CO.03.02 - Sperma van schapen



Cuba :
 EX.VTL.CU.01.02 - Rundersperma



Egypte :
EX.VTL.EG.01.01 - Eendagskuikens





Filippijnen :
 EX.VTL.PH.01.01 - Als huisdier gehouden fok- en/of gebruiksvarkens



Israël :
 EX.VTL.IL.01.01 - Papegaaien,papegaaiachtige en passeriformen
 EX.VTL.IL.02.01 - Varkenssperma



Japan :
 JP 30.50.01.01 - Proefknaagdieren
 JP 35.50.01.01 - Levende knaagdieren
 JP 40.50.01.01 - Levende zoogdieren
 EX.VTL.JP.01.02 - Levende vogels



Kazachstan :
 EX.VTL.KZ.01.01 - Als huisdier gehouden fok- en/of gebruiksvarkens



Madagaskar :
 MG.13.70.01.01 - Varkenssperma

BECERT - BPR versie 1.21.doc

Page 13

FAVV – AFSCA: Project BECERT



Maleisië :
 EX.VTL.MY.01.01 - Als huisdier gehouden fok- en/of gebruiksvarkens



Marokko :
 EX.VTL.MA.01.01 - Rundersperma
 EX.VTL.MA.02.02 - Paarden voor definitieve invoer
 EX.VTL.MA.03.02 - Paarden voor tijdelijke invoer



Nepal :
 EX.VTL.NP.01.01 - Eendagskuikens



Oekraïne :
 EX.VTL.UA.01.01 - Fokvarkens



Russische Federatie :
 Chicksandeggs - ééndagskuikens, kalkoenkuikens, eendenkuikens, ganzenkuikens
en broedeieren (exportcertificaat)
 Horsestemporary - Tijdelijke toelating voor paarden die deelnemen aan internationale
competities (exportcertificaat)
 Slaughterpigs2 - Slachtvarkens (exportcertificaat)



Singapore :
 EX.VTL.SG.01.01 - Levende vogels



Thailand :
 EX.VTL.TH.01.01 - Gebruiksvarkens



Tunesië :
 TN.12.50.01.01 - Veterinair gezondheidscertificaat voor uitvoer van paarden
 EX.VTL.TN.01.01 - Vissen
 EX.VTL.TN.02.01 - Paardensperma



Turkije :
 EX.VTL.TR.01.01 - Rundersperma



V.S. :
 Veterinair bilateraal certificaat
o EX.VTL.US.01.01 - Laboratoriumdieren
 Veterinair certificaat
o EX.VTL.US.02.01 - Paardensperma
 Veterinair EU - US certificaat
o EX.VTL.US.01.01_002 - Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van niet door
micromanipulatie behandelde paardenembryo’s naar de Verenigde Staten
van
Amerika
vanuit
landen
getroffen
door
besmettelijke
baarmoederontsteking.



Vietnam :
 VN 13.50.01 - Als huisdier gehouden fok- en/of gebruiksvarkens
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Zuid-Afrika :
 ZA 13.70.01.01 - Varkenssperma
 EX.VTL.ZA.01.01 - Fok- en/of gebruiksvarkens
 EX.VTL.ZA.02.01 - Levende vogels
 EX.VTL.ZA.03.01 - Honden
 EX.VTL.ZA.04.01 - Katten
 EX.VTL.ZA.05.01 - Hondensperma

1.4.3. Voedingsmiddelen en andere producten
1.4.3.1.



Algemene Certificaten

Gezondheidcertificaat voor de export van voedingsmiddelen en anderen producten
Certificaat voor registratie van (een) product(en)

1.4.4. Diervoeders
1.4.4.1.





Algemene Certificaten

Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders,
toevoegingmiddelen en voormengsels bevattend product van dierlijke oorsprong.
Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders,
toevoegingmiddelen en voormengsels zonder enig product van dierlijke oorsprong.
Certificaat voor registratie van (een) product(en).
Certificaat voor registratie van een bedrijf.

1.4.5. Planten en plantaardige producten
1.4.5.1.




1.4.5.2.


Algemene Certificaten

Fytosanitair certificaat
Fytosanitair certificaat voor wederuitvoer
Normcontrole-certificaat

Bilaterale Certificaten

Russische federatie :
 Template van fytosanitair certificaat
 Template van fytosanitair certificaat voor wederuitvoer

1.4.6. Producten van dierlijke oorsprong niet bestemd voor humane consumptie
1.4.6.1.


Bilaterale Certificaten

Zuid-Korea
 EX.VTB.KR.01.01 - Huiden van evenhoevigen
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1.4.7. Modellen nog uit te werken door DG Controlebeleid







Peru
Israël
Bolivië
Mexico
Chili
Servië

: varkenssperma
: eendagskuikens en broedeieren
: varkenssperma
: hondensperma
: gelatine/collageen voor menselijke consumptie
: gevogeltevlees

1.4.8. Formulieren
1.4.8.1.


















Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie

JP.CSF.02.03 - Attest van oorsprong (Japan)
FORM.SG.APPL.02 - Application for export of meat & meat products (Singapore)
FORM.SG.CHLI.02 - Check list for slaughterhouse (Singapore)
FORM.SG.CHLI.03 - Check list for processing/canning premise (Singapore)
US.NOS.02.nl - Waarschuwing voor opschorting erkenning (VS)
US.GMP.M.02.nl - Maandelijkse GMP checklist (VS)
US.SSOP.W.02.nl - Wekelijkse SSOP checklist (VS)
US.SSOP.M.02.nl - Maandelijkse SSOP checklist (VS)
US.HACCP.02.nl - Maandelijkse HACCP cheklist (VS)
US.EVAL.03.nl - Periodieke algemene evaluatie erkenning (VS)
US.ANN.03.nl - Evaluatie erkenningaanvraag (VS)
FORM.VTP.KR.01.01 - Checklist Status slachthuis voor tweehoevige dieren (Zuid-Korea)
FORM.VTP.KR.02.01 - Checklist voor uitsnijderij (Zuid-Korea)
FORM.VTP.KR.03.01 - Checklist voor Status Vleesverwerkend bedrijf (Zuid-Korea)
FORM.VTP.KR.04.01 - Checklist Status koelhuis voor dierlijke producten (Zuid-Korea)
FORM.VTP.KR.05.01 - Checklist voor Belgische export inrichtingen (Zuid-Korea)
FORM.VTP.KR.06.01-nl - Omschrijving van de evaluatiecriteria horende bij de ZuidKoreaanse checklist FORM.VTP.KR.05.01 (Zuid-Korea)

1.4.8.2.
Levende dieren / sperma / embryo’s / broedeieren / eicellen
 Ex.VTL.aanvraag.01 - Aanvraag exporterkenning (Argentinië)
 Ex.VTL.JP.QU.IS.aanvraag.01 - Aanvraag quarantaine isolatie (Japan)
1.4.8.3.


1.4.8.4.



Diervoeders

Formulier voor het aanvragen van een gezondheidscertificaat voor de uitvoer van
diervoeders naar derde landen.

Planten en plantaardige producten

Aanmeldingsformulier - uitvoer van Chrysanten (Noorwegen)
Aanlevering uitvoer aardappelen (Russische Federatie)
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1.5. Proces
1.5.1. Processchema aangaande controle & certificatie
Export 3e Landen

1. Contactname
PCE door
Operator

2. Invullen en
afprinten(1)
certificaat

3. Operator legt
certificaat voor
aan Certificerende
Agent

JA

Vw 1

NEE
JA

Controle en
Validatie

JA

Vw 2

NEE

Controle en
Validatie

8. DG Controlebeleid neemt
contact op met
3e land

7. Overmaken
model aan
hoofdbestuur

Vw3

NEE

9. Niet certificeren

Einde Export

Vw 1 : Gekend certificaat aanvaard door 3e land (hetzij bilateraal, hetzij algemeen) ?
Vw 2 : “Onbekend” certificaat tekenbaar ?
Vw 3 : Certificaat met andere voorwaarden ?
(1) AFPRINTEN : niet van toepassing indien template niet elektronisch wordt aangeboden door FAVV
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1.5.2. Procesbeschrijving per activiteit
1.5.2.1.
-

-

1.5.2.2.
-

-

Contactname PCE door Operator

Het is aangewezen dat de Operator zo snel mogelijk contact opneemt met de PCE,
wanneer hij denkt een zending uit te voeren :
o Om er zeker van te zijn dat de informatie waarover hij beschikt nog actueel en
vervuld is.
o Voor eventuele monsternames t.b.v. analyse (onderzoek kan oplopen tot
meerdere dagen of weken).
o Ten behoeve van het voorleggen van de Import Permit (indien beschikbaar).
Iedere aanvraag voor certificering moet door de Operator voldoende op voorhand worden
aangevraagd en, indien noodzakelijk, schriftelijk worden bevestigd.
De manier waarop deze communicatie gebeurt, is bevoegdheid van DG Controle.
De PCE zal de overeenstemmende workload verdelen over de Certificerende Agenten.

Invullen en afprinten certificaat

De Operator zal ofwel :
o Het te hanteren certificaatmodel downloaden van de website van het FAVV.
o Gebruik maken van een papieren certificaat, indien template niet elektronisch
wordt aangeboden.
o Het certificaatmodel per mail ontvangen van de PCE.
De Operator vult alle gegevens in die noodzakelijk zijn voor de ondertekening van het
certificaat zijnde : verzender, bestemmeling en beschrijving van de lading,...
Alle tekstvelden worden in drukletters geschreven.

1.5.2.3.
Operator legt certificaat voor aan Certificerende Agent
- De Operator zorgt voor :
o één origineel exemplaar van certificaat ter ondertekening.

-

-

Dit exemplaar is
bestemd om de producten te vergezellen. Het is de verantwoordelijkheid van de
Operator om het correcte model van certificaat voor te leggen aan de
Certificerende Agent.
o Alle eventueel bijkomende documenten die nodig zijn voor het ondertekenen van
het certificaat (vb. analyseresultaten in het kader van autocontrole, elementen
voor doorcertificering,…).
o Alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de ondertekening van het certificaat
(verzender, bestemmeling, beschrijving van de lading,…). De Operator staat in
voor de juistheid van de bovenvermelde gegevens op het certificaat.
o De invulling van het certificaat. Alle tekstvelden worden in drukletters geschreven
of getypt.
o Alle noodzakelijke kopieën van het ingevuld en ondertekend origineel certificaat,
indien het certificaat bij de Operator uitgeschreven wordt. Deze kopieën dienen,
indien officieel vereist, de vermelding “EENSLUITEND VERKLAARDE KOPIE” of
“GEWAARMERKTE KOPIE VOOR …” te dragen.
Het certificaat moet worden opgesteld in de taal van de streek van de Certificerende
Agent of, in voorkomend geval, in een taal die door de Certificerende Agent wordt
begrepen (vb. Engels) en/of in één van de (officiële) aanvaarde talen van het land van
bestemming.
Voor een Bilateraal Certificaat, dat nog niet in de instructiebundel is opgenomen, dient de
Operator, via een beëdigd vertaler, in te staan voor de vertaling van het desbetreffende
certificaat naar het Nederlands of het Frans.
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1.5.2.4.
Documenten Controle
- Deze taak is toegewezen aan de Certificerende Agent, die als hulpmiddel gebruik kan

-

maken van de checklist voor de controles bij exportcertificatie (formulier
FORM.2004.02.nl). Zie template in bijlage : Checklist Exportcertificatie
Omvat een onderzoek van de handelsdocumenten en, indien daar noodzaak toe is, van
de documenten die, overeenkomstig de wetgeving en/of de bilaterale akkoorden, die
zending
moeten
vergezellen.
Zijnde
desgevallen
:
pre-exportcertificaten,
oorsprongattesten en laboresultaten.

1.5.2.5.
-

1.5.2.6.
-

Overeenstemmingscontrole

Een visuele inspectie om na te gaan of de certificaten en andere begeleidende
documenten wel degelijk overeenstemmen met de etikettering, de identificatie en de
samenstelling van de zending.

Materiële controle

Controle van de zending zelf, waaronder : controles van de transportmiddelen, verpakking, etikettering, temperatuur, bemonstering voor analyse, laboratoriumonderzoek,…
Evenals alle overige controles die nodig zijn om na te gaan of de wetgeving, en/of de
bilaterale akkoorden, en/of de dienstnota’s worden nageleefd.

1.5.2.7.
Overmaken model aan hoofdbestuur
- In volgende gevallen dient de Certificerende Agent het certificaat over te maken :
Er wordt een certificaat voorgelegd waarvan (nog) geen model in de
instructiebundel zit.
o Er wordt een certificaat voorgelegd dat verschilt van het model in de
instructiebundel.
o De Certificerende Agent vermoedt, of weet zeker, dat bepaalde gegevens op het
certificaat of in de instructiebundel niet langer actueel zijn.
De Certificerende Agent communiceert via hiërarchische weg met de dienst “ImportExport”. Het antwoord bereikt hem via omgekeerde weg. Om de communicatie te
officialiseren, kan deze het algemeen formulier FORM 2003.02 gebruiken.
Zie template in bijlage : Communicatie
De exportbevorderende organismen en de beroepsverenigingen kunnen zich rechtstreeks
richten tot de dienst “Internationale Zaken” van DG Controlebeleid.
o

-

-
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Schematische voorstelling van de communicatiekanalen :

PCE

Hoofdbestuur
DG “Controle”
Dienst
“Import-Export”

Hoofdbestuur
DG “Controlebeleid”
Dienst
“Internationale Zaken”

Beroepsverenigingen

1.5.2.8.

Exportbevorderende
Organisaties

DG Controlebeleid neemt contact op met autoriteit van het derde land

-

DG Controlebeleid neemt contact op met de bevoegde autoriteiten van het derde land,
teneinde over een nieuw model met andere voorwaarden te onderhandelen.

-

Los hiervan kan de Operator zich rechtstreeks richten tot één van zijn contactpersonen in
het derde land (vb. Agent ter plaatse). Deze laatste neemt vervolgens contact op met de
bevoegde overheid om na te gaan of het algemeen certificaat uit de instructiebundel kan
gebruikt worden, dan wel een afwijkend model.
Een alternatief is dat de Operator de Belgische Economische Verantwoordelijke in het
derde land (vb. Awex, Fit, Brussel-export) aanspreekt.

-

1.5.2.9.
-

Niet certificeren

De Certificerende Agent moet weigeren om een certificaat te ondertekenen indien hij
vaststelt dat onder andere :
o de exploitant of onderneming een certificaat op frauduleuze wijze heeft gebruikt
of gewijzigd.
o de zending niet geschikt is voor het gestelde doeleinde.
o de oorsprong of de herkomst niet correct zijn of niet correct zijn weergegeven.
o de documenten, keurmerken of identificatiemerktekens niet conform gebruikt
worden.
o de inhoud van het certificaat niet overeenstemt met de zending.
o Het keurmerk of identificatiemerkteken niet voldoen aan de voorschriften.
o De zending niet voldoet aan de eisen van het certificaat.
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1.5.3. Afwijkende processchema’s
1.5.3.1.

Prenotificatiedocument



Zie template in bijlage : Prenotificatiedocument



In de “Interne procedure voor het invullen van het prenotificatiedocument uitvoer van
vlees en rauwe vleesbereidingen voor de uitvoer naar de Russische Federatie via
Internet”, staat vermeld dat het document EX.VTP.RU.prenotif.01 wordt ingevuld op basis
van het certificaat. Het is zelfs zo dat ingevulde gegevens identiek moeten zijn aan de
gegevens vermeld op het certificaat.



Vanuit de inrichting zal dit document vervolgens doorgestuurd worden naar de
Certificerende Agent. Deze laatste zal het document opslaan, valideren en verzenden
naar de PCE.



De PCE zal een csv-bestand aanmaken op basis van de, door de Certificerende Agent
doorgestuurde, xml-bestanden. Het csv-bestand dient alle gegevens van de certificaties,
uitgevoerd van maandag 00:00 uur tot en met zondag 24:00 uur van week xx, te
groeperen.



Dit csv-bestand zal na validatie door de PCE wekelijks, op de maandag van week xx+1
voor 16 uur, doorgestuurd worden naar het Hoofdbestuur.



Vervolgens worden de prenotificaties door het Hoofdbestuur behandeld. Er wordt één
pdf-document met alle geprenotificeerde zendingen opgesteld. Dit document wordt
iedere dinsdag, volgend op de certificatie, door het Hoofdbestuur per mail verstuurd naar
zowel de Russische autoriteiten als naar de betrokken PCE’s.

1.5.3.2.
Meldingsformulier export van melk / melkproducten
 Zie template in bijlage : Meldingsformulier export van melk / melkproducten


Deze procedure is van toepassing op de uitvoer van melk en melkproducten naar derde
landen.



De Operator moet zijn certificaataanvraag indienen bij middel van het meldingsformulier.
Dit gebeurt door het faxen van dit meldingsformulier naar de PCE (sector Transformatie)
van de provincie waar de goederen zich fysiek bevinden. De Operator moet de fax
doorsturen :
o ten minste 2 werkdagen voordat de goederen het Belgische grondgebied zullen
verlaten.
o en één werkdag voordat ze de plaats, waar een fysieke controle kan worden
uitgevoerd, verlaten.



Het is verplicht de volgende gegevens op het meldingsformulier te vermelden :
o Naam en adres van de producent.
o Naam en adres van de exporteur.
o Aard van het product.
o Land van bestemming.
o Plaats en tijdsbestek voor mogelijke fysieke controle.
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Bij voorkeur worden volgende gegevens ook vermeld :
o Geraamde hoeveelheid (met een marge van 20 %).
o Soort verpakking.
o Partijnummer.
o Soort vervoer.



Als één van de verplichte gegevens niet vermeld zijn, moet er een nieuw
meldingsformulier ingediend worden. De termijn van 2 werkdagen loopt vanaf de
ontvangst van de volledige en definitieve melding. De nieuwe melding heeft dezelfde
referentie als de originele melding.



Het document moet ondertekend worden door de bedrijfsverantwoordelijke, die wordt
geïdentificeerd aan de hand van zijn naam en zijn functie binnen het bedrijf.
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1.5.4. Beschrijving outputstukken
1.5.4.1.

-

-

De Certificerende Agent officialiseert het certificaat. Dit doet hij door :
o Het certificaat een referentie toe te kennen.
o (Eventueel) het zegelnummer te noteren.
o Een zegelstempel te plaatsen over de uitgewaaierde pagina’s.
o Op het einde van het certificaat volgende zaken te noteren :
 Handtekening.
 Naam (voluit in drukletters) of naamstempel.
 Persoonlijke officiële stempel van het FAVV.
 Datum van ondertekening.
De handtekening, naam of naamstempel en de datum dienen, net als de persoonlijke
officiële stempel van het FAVV, in een andere inktkleur dan op het certificaat gedrukte
tekst te worden geplaatst.

1.5.4.2.
-

-

Persoonlijk certificatieregister

Zie template in bijlage : Persoonlijk certificatieregister
Elke Certificerende Agent dient een persoonlijk register (REG.2001.02.nl) van
afgeleverde certificaten bij te houden.
De Certificerende Agent bewaart het certificatieregister gedurende 5 jaar. Hij bewaart
bovendien een duidelijk leesbare kopie van elk ondertekend en afgeleverd
exportcertificaat, en dit eveneens gedurende 5 jaar.

1.5.4.3.
-

Certificatie door Certificerende Agent

Bedrijfsregister

Elke Operator moet een register bijhouden waarin alle binnenkomende en uitgaande
certificaten opgenomen zijn.
1
De documenten en certificaten moeten gedurende minstens 5 jaar bewaard worden en
op verzoek van de bevoegde overheid kunnen worden voorgelegd.

1

Deze bewaartermijn is een instructie van het FAVV.
eerder sectorafhankelijk.
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1.6. Bijzondere gevallen van certificatie
1.6.1. Annulering van een certificaat


Wanneer een certificaat omwille van een geldige reden moet geannuleerd worden, zal de
uitvoerder hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.
Indien de zending toch al werd uitgevoerd, moet een kopie van deze informatie worden
overgemaakt aan de overheid, bevoegd voor de controle van de betrokken producten in
het land van invoer.
Volgens de dienstinstructies moet het geannuleerde certificaat teruggestuurd worden
naar het FAVV.





1.6.2. Vervanging van een certificaat
•

•

•
•

Wanneer om een geldige reden (verlies, beschadiging, opsplitsing van een lot,
terugzending,…) een vervangingscertificaat wordt afgeleverd, moet er, volgens de
dienstinstructies, duidelijk aangegeven worden dat het om een vervangingscertificaat
gaat : door vermelding van “duplicaat” en verwijzing naar de referentie van het
certificaat dat het vervangt.
In de praktijk wordt bovenstaande werkwijze niet gehanteerd, vermits dit aanleiding kan
geven tot misbruik.
Daarentegen zal, indien mogelijk, een nieuw certificaat
uitgeschreven worden, met volgende vermelding :
“Vernietigt en vervangt certificaat “ / “Cancels and replaces certificate “ & nummer
origineel certificaat & datum origineel certificaat.
Alle gegevens op het nieuwe certificaat moeten identiek zijn aan diegene op het
originele certificaat, uitgezonderd de referentie en de datum van ondertekening.
Het origineel certificaat moet, in voorkomend geval, volgens de dienstinstructies worden
teruggestuurd naar het FAVV.

1.6.3. Wijziging van bestemming
•

•

Een wijziging van de bestemming geeft, indien mogelijk, aanleiding tot een
hercertificering en niet tot een duplicaat.
Ook in dit geval zal volgende vermelding verschijnen :
“Vernietigt en vervangt certificaat “ / “Cancels and replaces certificate “ & nummer
origineel certificaat & datum origineel certificaat.
Dat nieuwe certificaat moet, met betrekking tot de goederen, precies dezelfde gegevens
vermelden als het oorspronkelijke certificaat. Alleen het land van bestemming, de naam
en het adres van de ontvanger, de datum van ondertekening en de referentie mogen
worden gewijzigd.
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2. SITUATIE “TO BE” – EXPORT NAAR DERDE LANDEN
2.1. Projectdefinitie
-

Het project heeft tot doel om de certificaten, gerelateerd aan de export naar derde landen, te beheren
in een geautomatiseerd systeem, ter vervanging van de huidige manuele processen.

-

Het BECERT-beheerssysteem zal instaan voor een aantal basisfuncties, zoals : aanvragen, creëren,
opslaan, afdrukken, afleveren en raadplegen van certificaten.

-

Alle informatie die gerelateerd is aan een certificaat, zal geregistreerd worden in een Databank.

-

Gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie zullen centraal staan.

-

Systeemveiligheid en koppelingen met andere databanken zullen geïmplementeerd worden.
vergt een ‘service georiënteerde’ aanpak en state-of-the-art technologie.

Dit

2.2. Scope
-

Traces certificaten worden beschouwd als out of scope, gelet op het gegeven dat deze zullen worden
aangepakt binnen het project TRALINK.

-

Alle formulieren die gerelateerd zijn aan de export certificaten (zie 1.4.8 Formulieren) zijn
eveneens out of scope. Reden is dat het project uitsluitend gaat over certificaten zelf en over de, al
dan niet verplichte, bijlagen bij deze certificaten.
Uitzondering op deze regel zijn de meldingsformulieren. Deze formulieren dragen immers bij tot de
organisatie van de dagelijkse werking van de PCE en zijn onlosmakend verbonden met het finale
certificaat.

-

Certificaten die niet binnen de opdracht van het agentschap vallen om deze af te leveren, worden
beschouwd als out of scope. Zijnde :
o Safety Certificaat
o PUS (Pesticide Usage Statement)
o Oorsprongcertificaat

-

Het fytosanitair intracommunautair communicatiecertificaat is nog niet officieel in voege, en wordt
bijgevolg beschouwd als out of scope.

-

Alle overige exportcertificaten die zijn opgelijst in de AS IS beschrijving, en die niet tot één van
bovenstaande categorieën behoren, vallen binnen de scope van het project.

BECERT - BPR versie 1.21.doc

Page 26

FAVV – AFSCA: Project BECERT

2.3. Processchema
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2.3.1. Rollen
e

3 Party :
 Partij (vb. labo) die noodzakelijke bijkomende informatie moet opleveren alvorens een
certificering kan gebeuren.
 In het geval van recertificatie wordt het originele certificaat ook als bijlage aan het nieuwe
certificaat gekoppeld.
Editor :
 Een Editor (Operator) is in eerste instantie verantwoordelijk voor het initiëren van een
certificaat.
 Indien we te maken hebben met een certificaat dat gebaseerd is op een web-based template,
dan wordt deze rol altijd opgenomen door de Operator.
e
 De Operator kan evenwel beroep doen op een 3 persoon, die deze administratie op zich zal
nemen. Dit zal op certificaat kenbaar gemaakt worden door gebruik van “on behalf of” label.
 In geval van een papieren template, kan zowel de Operator als de Certificerende Agent de rol
van Editor opnemen. In het mate van het mogelijke, zal er steeds naar gestreefd worden dat
de Operator zelf het eerste luik van het certificaat introduceert.
PCE Admin :
 Na notificatie en initiatie van het certificaat wordt een datacontrole uitgevoerd en wordt de
planning voor de controle opgesteld.
 Indien de aanvrager van het certificaat zich aanbiedt in de PCE zal de notificatie worden
ingegeven door de PCE Administratie.
Certificerende Agent :
 Deze rol moet, zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 22/02/2001, worden
opgenomen door een Bevoegd Persoon (zijnde een Inspecteur, een Controleur, of een
DMO,…).
 Mogelijk schakelt men een andere overheid in (vb. FOD, gewest, …), op basis van een
samenwerkingsprotocol.
 Ook de certificerende Agent kan een notificatie van een certificaat ingeven.
Consignee :
 Deze benaming slaat terug op de bevoegde overheid van het land van bestemming.

Er zal een dynamisch gebruikersbeheer ingebouwd worden waardoor men kan bepalen wie er tot
welk certificaat toegang heeft (read/write), op gebruikers- en groepsniveau.
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Certification

Fysieke Controle

Preparation

Initiation

Notification

Identification

2.4. Procesbeschrijving Standaard procedure

BECERT - BPR versie 1.21.doc

Page 29

FAVV – AFSCA: Project BECERT

Het betreft certificaten waarbij :
 Een template elektronisch voorhanden is.
 De Standaard procedure houdt in dat de Certificerende Agent het papieren certificaat zal
afleveren (afleveren = afdrukken, ondertekenen en afstempelen).
 Afwijkend zal er beroep worden gedaan op elektronische certificatie, indien er een akkoord is
met het desbetreffende derde land aangaande elektronische certificatie.

2.4.1. Aanvraag
2.4.1.1.





Identification (login)

Alvorens daadwerkelijk een notificatie in te brengen in het systeem dient de Editor zich in
te loggen in Foodweb. (zie 2.9 Operational environment)
Foodweb is het centrale inlogpunt van het FAVV.
Deze identificatie dient uniek te zijn voor iedere user, aangezien een authentificatie
gelinkt is aan een bepaalde usergroep met specifieke rechten en restricties.
Een woordje uitleg aangaande de authentificatie oplossing die wordt aangeboden door
Fedict (zie 2.7 Authenticatie)

Export voor ongekende particulieren:


Wanneer een ongekende particulier een exportcertificaat aanvraagt moet deze zich bij de
PCE aanmelden. De PCE zal deze particulier registreren in BOOD als “natuurlijk
persoon” met een “controlepunt”. De retributie dient evenwel onmiddellijk betaald te
worden.

2.4.1.2.

Notification



Het is aangewezen dat de Operator zo snel mogelijk contact opneemt met de PCE,
wanneer hij denkt een zending uit te voeren :
o Om er zeker van te zijn dat de informatie waarover hij beschikt nog actueel en
vervuld is.
o Voor eventuele monsternemingen t.b.v. analyse (onderzoek kan oplopen tot
meerdere dagen of weken).
o Om de PCE toe te laten om de workload, en dan specifiek deze gerelateerd aan
de fysieke controle, te organiseren en in te plannen.



Eens ingelogd in de applicatie Foodweb, heeft de user de mogelijkheid om via een
menustructuur de mogelijkheid een nieuw certificaat aan te vragen.



Allereerst moeten de basisgegevens van het certificaat worden ingegeven,
nl. Product en land van bestemming.
Op basis van deze 2 parameters wordt het verdere ingavescherm samengesteld.
Daarmee wordt bedoelt dat het scherm wordt opgebouwd met de nodige velden die nodig
zijn voor dit certificaat.
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De mogelijkheid bestaat ook dat de Operator meerdere zendingen tegelijkertijd zal
aanbieden ter controle. In dergelijk geval dient vermeden te worden dat de Operator x
aantal keer een complete aanmelding dient te introduceren.
Beter is om de generieke gegevens eenmalig te laten ingeven (vb. laadplaats, datum
voorziene controle, uur voorziene controle,…) gevolgd door het x aantal maal ingeven
van de specifieke zendingsgegevens (aard van het product, nettogewicht, herkomst,…)
Dit elektronisch meldingsformulier dient standaard als volgt geïnitieerd te worden :
o Ten minste 2 werkdagen voordat de goederen vanop Belgisch grondgebied
vertrekken.
o En één werkdag voordat ze de stalplaats, waar een fysieke controle kan worden
uitgevoerd, verlaten.



Het meldingsformulier bekomt de status “Initiated” van zodra alle velden voldoen aan de
systeemcontroles (t.t.z. alle verplichte velden ingevuld en ingaven voldoen aan
gedefinieerde formaten).



Aangezien er binnen deze processtap geen sprake meer is van een papieren versie van
het meldingsformulier, kan de Editor het origineel exemplaar bijgevolg ook niet
ondertekenen. Om dit te ondervangen wordt er, net zoals bij processtap 0 , gebruik
gemaakt van een “ik ga akkoord” checkbox.



De Operator dient eveneens alle adressen van laadplaatsen (maximum 5) te vermelden
op dit aanmeldingsformulier. Op basis van de bij dat adres horende postcode, kan het
systeem determineren welke PCE zal interveniëren in het vervolgtraject.



De stelregel is dat de PCE zal worden afgeleid op basis van de, in chronologische
volgorde, laatste stalplaats.
De koppeling postcode – PCE is geïnventariseerd binnen volgend document :
\\Wtcclus\data\OFFICE\IT\ECCE\1. Project Deliverables\1. BPR\Koppeling postcode - PCE.xlsx

-

-



Een voorbeeld van uitzondering op deze regel betreft de Haven van Antwerpen
(Linkeroever) : op basis van de postcode (9120) valt de haven onder het
grondgebied van Oost-Vlaanderen, maar de gerelateerde PCE is wel degelijk deze
van Antwerpen.
Een andere uitzondering betreft de export van diervoeders (exclusief petfood en
fytosanitaire certificaten). Deze certificaten worden immers (tijdelijk) afgeleverd door
het Hoofdbestuur (dienst Import-Export).

DG Controle zal de PCE’s aanschrijven met de vraag om alle AS IS modellen van
meldingsformulieren aan te leveren. Op basis van deze inventarisatie :
- Zullen de TO BE modellen gedefinieerd worden (intentie : 1 per productgroep).
- Zal er een opdeling zijn tussen verplichte en optionele velden per TO BE model.
- Zal de minimum tijdspanne tussen het initiëren van het meldingsformulier en de
fysieke controle gedefinieerd worden, en dit per TO BE model.
- Kunnen quarantaine gerelateerde velden eveneens opgenomen worden.

2.4.1.3.


Defining Notification-number

Nadat er een meldingsformulier is geïntroduceerd (status = “Initiated”), zal er een uniek
Notification-nummer toegekend worden aan het formulier. Dit nummer zal, in het verdere
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verloop van het proces, gehanteerd worden als link tussen dit meldingsformulier enerzijds
en het uiteindelijke certificaat anderzijds.

2.4.1.4.





Van zodra de status “Initiated” is bereikt, zal het systeem automatisch een bericht
initiëren ter attentie van het FAVV, teneinde het agentschap op de hoogte brengen van
het feit dat er een meldingsformulier is opgesteld.
Voorstel is om dergelijk bericht te centraliseren binnen de PCE, waarna een
verantwoordelijke zal zorgen voor de repartitie tussen de agenten.
De PCE wordt aangeduid op basis van de locatie waar de goederen fysiek aanwezig zijn.
Uitgezonderd diervoeders (zie 2.4.1.2 Notification).

2.4.1.5.



Control of document

Inhoudelijk is deze taak identiek aan deze binnen het AS IS proces. Namelijk het
controleren van het meldingsformulier op volledigheid en correctheid.
De manier waarop verschilt echter, in die zin dat de Certificerende Agent een elektronisch
meldingsformulier zal controleren.

2.4.1.6.


Informing PCE

Informing Editor

Deze activiteit houdt in dat het systeem automatisch een bericht zal initiëren t.a.v. de
Editor, met melding van het feit dat het meldingsformulier is geweigerd en de reden(en)
waarom (status = “Refused”) of komt op de status “suspended” wanneer de
“land/product” combinatie wettelijk mogelijk is, maar op het moment geblokkeerd is
doordat er onderhandelingen lopende zijn met het derde land. Wanneer de
onderhandelingen afgelopen zijn, wordt automatisch een mail naar de operator gezonden
met de melding of het al of niet mogelijk is om de goederen naar dat derde land te
exporteren.



2.4.1.7.


2.4.1.8.




Informing PCE (adaptation)

Van zodra de Editor confirmeert dat alle wijzigingen zijn doorgevoerd, zal het systeem
een bericht triggeren ter attentie van de PCE, teneinde deze laatste op de hoogte te
brengen van het feit dat het meldingsformulier andermaal kan gecontroleerd worden.
Uiteraard betreft het hier dezelfde PCE als degene die het initiële bericht (zie 2.4.1.4
Informing PCE) heeft behandeld.

2.4.1.9.


Adaptation of Notification

De Editor dient het geïnitieerde meldingsformulier aan te passen op basis van de
bemerkingen die de Certificerende Agent heeft geformuleerd (zie 2.4.1.6 Informing
Editor).

Informing Editor (Acception)

Van zodra dat het meldingsformulier wordt bestempeld als zijnde correct en volledig, zal
het systeem automatisch een bericht initiëren t.a.v. de Editor, met melding van het feit dat
het meldingsformulier is geaccepteerd (status = “valid”).
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2.4.1.10.



3e Party information

Eventueel vereist de uitvoer naar bepaalde derde landen dat een derde partij informatie
en/of documenten aanlevert.
Het kan zelf zo zijn dat deze documenten verplicht in bijlage bij het certificaat zijn op te
nemen, teneinde aan de exporteisen te voldoen.

2.4.1.11.

Initiatie en Defining BECERT-number



Nadat een certificaat is ingebracht (status = “Initiated”), zal er een uniek BECERTnummer toegekend worden aan het certificaat. Dit nummer zal, in het verdere verloop
van het proces, steeds gehanteerd worden bij communicatie tussen de stakeholders, als
een uniek identificatienummer van een certificaat.



Het certificaat bekomt de status “Initiated” van zodra :
o alle velden voldoen aan de systeemcontroles (t.t.z. alle verplichte velden ingevuld
en ingaven voldoen aan gedefinieerde formaten).
o De Editor beschikt over alle bijkomende documenten die gerelateerd zijn aan dat
type certificaat.



Aangezien er binnen deze processtap geen sprake meer is van een papieren versie van
het certificaat, kan de Editor het origineel exemplaar bijgevolg ook niet ondertekenen.
Om dit te ondervangen, wordt er gebruik gemaakt van een “ik ga akkoord” checkbox.
Deze checkbox is gelinkt aan een clausule die stelt dat de Editor de totale
verantwoordelijkheid draagt over zijn ingaven en dat hij aldus de gevolgen zal dragen bij
mogelijke fraude of onvolkomenheden.
Zonder het aanvinken van deze checkbox, kan het initiëren van een certificaat niet tot een
goed einde gebracht worden.
Ulrich Coussement heeft namens de Juridische Dienst bevestigd dat het hanteren van
dergelijke clausule volkomen legaal en bindend is.
Zie \\Wtcclus\data\OFFICE\IT\ECCE\1. Project Deliverables\1. BPR\BECERT - Checkbox.msg



Tevens zal er aangesloten worden op de applicatie BOOD, teneinde te vermijden dat de
Editor zijn persoonsgegevens manueel dient in te geven, met de nodige foutenmarge tot
gevolg : zie 2.9 Operational environment.

2.4.1.12.

Informing PCE



Van zodra de status “Initiated” is bereikt, zal het systeem automatisch een bericht
initiëren ter attentie van het FAVV, teneinde het agentschap op de hoogte brengen van
het feit dat er een certificaat is aangevraagd.
 Voorstel is om dergelijk bericht te centraliseren binnen de PCE, waarna een
verantwoordelijke zorgt voor de repartitie van de workload tussen de agenten.
 De nood aan een plannings- en opvolgingstool betreffende deze workload is
geïnventariseerd binnen : 2.9 Operational environment.

 De PCE wordt aangeduid op basis van de locatie waar de goederen fysiek aanwezig zijn
op tijdstip van certificering (zie 2.4.1.2 Notification).
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Uitzondering op deze regel betreft de export van diervoeders (exclusief petfood en
fytosanitaire certificaten). Deze certificaten worden immers (tijdelijk) afgeleverd door het
Hoofdbestuur (dienst Import-Export).

2.4.2. Certificatie
2.4.2.1.




2.4.2.2.









Accepting by Agent

Door het aanvinken van het desbetreffende controlevak, zal de behandelende Agent :
o Kenbaar maken dat hij het bericht (zie 0
o Informing Agent) effectief heeft ontvangen.
o Officieel de verantwoordelijkheid voor de volgende processtappen op zich neemt.

2.4.2.5.


Informing Agent

Deze activiteit houdt in dat het systeem automatisch een bericht zal initiëren t.a.v. de
behandelende Agent.
Via deze weg wordt hem kenbaar gemaakt dat de voorgaande fase succesvol is
afgerond, en dat hij zijn activiteiten kan opnemen.
Tevens zal ook de Editor een bericht krijgen met melding van de naam van de Agent die
zal instaan voor de Fysieke controle, evenals zijn contactgegevens.

2.4.2.4.


Introducing name of the Agent

De mogelijkheid bestaat dat er meer dan één Agent betrokken is bij het
certificeringsproces,namelijk : één Agent die de Documenten Controle uitvoert , een
andere Agent die de Materiële Controle uitvoert, en nog een andere Agent die het
certificaat daadwerkelijk zal afleveren.
Bijgevolg zal de behandelende Agent na de Document Controle en na de Fysieke
Controle kunnen opgeven dat een collega zal instaan voor de volgende fase. Uiteraard is
dit gebeuren gekoppeld aan een voorafgaand overleg op PCE-niveau, waarbij de
toewijzing zal gekoppeld moeten worden aan de beschikbaarheid van de verschillende
Agenten.
Indien de verdere afhandeling daadwerkelijk zal worden uitgevoerd door een andere
Agent, dient de naam van de desbetreffende Agent geselecteerd te worden binnen een
keuzelijst.

2.4.2.3.


Control of Documents

Inhoudelijk is deze taak identiek aan deze binnen het AS IS proces. Namelijk het
onderzoeken van de handelsdocumenten en, indien daar noodzaak toe is, van de
documenten die, overeenkomstig de wetgeving en/of de bilaterale akkoorden, die zending
moeten vergezellen. Zijnde desgevallen : pre-exportcertificaten, oorsprongattesten en
laboresultaten.
De manier waarop verschilt echter, in die zin dat de Certificerende Agent een elektronisch
certificaat zal controleren.

Physical control

Deze taak is identiek aan de AS IS taak, zijnde het uitvoeren van een
Overeenstemmingscontrole en/of een Materiële Controle.
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Maar er moet ook voorzien worden dat zowel de Editor als de Certificerende Agent
gegevens, die pas na het laden gekend zijn, naderhand dan ook nog wijzigen. Denk
bijvoorbeeld aan : het gewicht, transportmiddel, nummerplaten,…
Bovenstaande impliceert dat de fase “physical control” mogelijk niet in één beweging kan
worden afgerond. Ter wille van dergelijke situaties is de status “Hold” in het leven
geroepen (zie 2.4.5.1 Status = HOLD).
De bevoegdheid tot het manipuleren van de status is wel exclusief toegekend aan de
Certificerende Agent.

2.4.2.6.


Deze activiteit houdt in dat het systeem automatisch een bericht zal initiëren t.a.v. de
Editor, met melding van het feit dat het certificaat is geweigerd en de reden(en) waarom.

2.4.2.7.




Modification of Initiated Certificate

Indien de zending slechts gedeeltelijk is afgekeurd, bekomt het certificaat toch de status
“valid”. Hiertoe dient de Certificerende Agent of de Editor eerst de relevante gegevens
aan te passen (bijvoorbeeld : aantallen, netto gewicht,…).

2.4.2.8.


Informing Editor about refusal

Encoding additional information

De Certificerende Agent voert de supplementaire gegevens in :
o plaats en datum van certificatie, naam, functie,…
Dit aanvullen kan eveneens zowel in offline modus als in online modus geschieden.

2.4.2.9.
Printing of Completed Certificate on Security Paper
 In specifieke gevallen, bijvoorbeeld export naar Rusland, dient het certificaat afgedrukt te
worden op beveiligd papier.
De Certificerende Agent, of in voorkomend geval de Editor, dient eerst wel het uniek
nummer van het beveiligd papier op te geven.
 Status wordt op “Secured” geplaatst.




Opmerking :
Het Fytosanitair Certificaat kent een afwijkend formaat van beveiligd papier.
Betrachting is om te komen tot :
- Zelfde manier van nummering.
- Zelfde papiertype.
- Elektronisch template waarin de kaders zijn geïntegreerd.
- Standaard afdruk met zwarte inkt in plaats van kleurenprint.
Zie template in bijlage : Beveiligd Papier (Fytosanitair)
Lode Maes zal deze functionele afstemming verder opvolgen.

2.4.2.10.



Signaturing & stamping certificate

De Certificerende Agent zal het afgedrukte certificaat ondertekenen en afstempelen.
Dit afgeleverde certificaat zal :
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o
o
o

2.4.2.11.



Rechtstreeks overhandigd worden aan de Editor, indien het afleveren plaatsvindt
in aanwezigheid van de Editor of zijn afgevaardigde.
Bezorgd worden door een, door de Editor aangeduide, koerierdienst.
Door de Editor worden afgehaald bij het FAVV.

Electronic Certification

Indien een elektronische certificatie als wettelijk wordt beschouwd door het derde land,
zal de Certificerende Agent dus niet overgaan tot het afprinten van een certificaat.
Deze activiteit houdt met andere woorden in dat er een digitale ondertekening van het
certificaat geschiedt.

2.4.2.12. Printing of Completed Certificate on Standard Paper
 In het merendeel van de gevallen worden de certificaten afgedrukt op standaard papier.

2.4.2.13.


Informing Editor about acceptation

Deze activiteit houdt in dat het systeem automatisch een bericht zal initiëren ter attentie
van de Editor, met melding van het feit dat het certificaat is goedgekeurd en afgeleverd,
dan wel digitaal ondertekend.

2.4.3. Elektronische transfert
2.4.3.1.




Electronic transferring the certificate

Volgende condities dienen voldaan te zijn alvorens deze taak uit te voeren :
o Er is een afspraak met het derde land aangaande elektronische certificatie.
o De Certificerende Agent is overgegaan tot het digitaal ondertekenen van het
certificaat in kwestie. (“ik ga akkoord” checkbox)
Deze taak houdt in dat de Editor, dan wel de Certificerende Agent, het digitaal
ondertekende certificaat, evenals al zijn mogelijk verplichte bijlagen, elektronisch zal
doorsturen ter attentie van de Consignee.

2.4.4. Bevestiging ontvangst
 Hieronder wordt begrepen dat de Consignee feedback geeft aangaande de ontvangst van de
zending en het certificaat. Dit kan in de vorm van een e-mail naar een algemeen adres van
het Agentschap, waarna de beheerder van deze mailbox deze feedback zal integreren in
het beheerssysteem.
 Dit is een theoretische benadering. In de praktijk zal het echter zo zijn dat deze functionaliteit
zal moeten voortvloeien uit een individuele overeenkomst met ieder betrokken derde land.
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2.4.5. Algemeenheden
2.4.5.1.







2.4.5.2.











Archivering

Het afleveren van een certificaat zal ook tot gevolg hebben dat er een doorstroming naar
het archief zal getriggerd worden. Dit archief situeert zich binnen het Document
Management System, dewelke beschreven is binnen hoofdstuk 2.9 Operational
environment.
Dit gebeuren zal ervoor zorgen dat de Operator naderhand zijn eigen certificaten zal
kunnen raadplegen, en zich niet meer automatisch zal richten tot de PCE bij vragen
aangaande facturatie bijvoorbeeld.
Zolang er geen sprake is van een elektronische handtekening zal dit elektronisch archief
uiteraard geen gehandtekende versie van het afgeleverde certificaat bevatten. Bijgevolg
dient iedere PCE tot nader order nog steeds te voorzien in een papieren archief, teneinde
daadwerkelijk te beschikken over een gehandtekende kopie.

2.4.5.3.


Status = HOLD

Het is zo dat het certificeringsproces tijdelijk kan onderbroken worden, bijvoorbeeld ten
gevolge van het feit dat het proces nood heeft aan informatie van derden.
Dit kan zowel tijdens de Documenten Controle, de Materiële Controle, als tijdens het
daadwerkelijk afleveren geschieden.
Om dergelijke situaties te kunnen ondervangen, is er een aparte status in het leven
geroepen, namelijk : HOLD.
Van zodra een certificaat deze status krijgt toebedeeld, zal het systeem automatisch een
bericht initiëren ter attentie van de stakeholders, teneinde deze op de hoogte te brengen
van dit gebeuren.
Het gebruik van de status HOLD is verwerkt binnen het State Transition Diagram (zie
2.4.6 State Transition Diagram).

“Manuele” circuit

Wettelijk kan men niet verplichten dat een Operator gebruik maakt van het BECERTbeheerssysteem.
In dergelijke gevallen moet de Operator zijn aanvraag tot certificatie indien via fax en zal
de PCE (Certificerende Agent) uitzonderlijk zelf instaan voor het introduceren van een
certificaat en/of aanmeldingsformulier.
Deze gefaxte aanvraag zal gearchiveerd worden en zal functioneren als bewijslast indien
er op een later tijdstip zal blijken dat er foutieve of bedrieglijke gegevens zijn opgeleverd.
Na het introduceren in het beheerssysteem, zal uiteraard de standaardprocedure gevolgd
worden. Behalve wat betreft de processtappen die handelen over communicatie. Alle
elektronische berichten zullen namelijk overruled worden en vervangen worden door
communicatie via telefoon of fax. Uiteraard dient het telefoon- en/of faxnummer dan wel
vermeld te worden op de papieren aanvraag.
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2.4.5.4.



2
3

Communicatie met Certificerende Agent

Het is niet onrealistisch om te stellen dat een Agent niet altijd langs zal gaan op kantoor
om te verifiëren welke workload aan hem is toegewezen.
Mogelijk zullen de elektronische berichten, die worden getriggerd na bepaalde
handelingen binnen het beheerssysteem, dan ook niet altijd hun gewenste doel bereiken :
het informeren van de agenten.



In principe zou dit echter geen issue mogen zijn, vermits :
o De opdrachtnemer (DMO of certificerende agent FAVV) in ieder geval moet
beschikken over een informaticasysteem dat hem toelaat via elektronische weg
2
te communiceren met de opdrachtgever.
o Aanvragen voor certificering op dag x moeten op dag x-1 (werkdag) voor 15 uur
3
zijn ingediend.
 Deze deadline geldt per default, maar men dient echter rekening te
houden met een aantal uitzonderingen.
 Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat in de sector groenten en fruit ‘s morgens
op de veilingen waren worden aangekocht dewelke in de loop van de dag
geëxporteerd zullen worden. Indien er in dergelijk geval wel een Agent
dagelijks te plaatse is en er wordt een computer ter beschikking gesteld
door de veiling, is er evenwel geen nood aan het offline werken.
 Dergelijke uitzonderingen
zullen geconcretiseerd
worden na
sectoroverleg.



Voortbouwend op bovenstaande, kan men dus stellen dat de Certificerende Agent
dagelijks op x-1 (werkdag) vanuit het BECERT-beheerssysteem geïniteerde elektronische
berichten zal ontvangen, aangaande de workload betreffende dag x. Alle parameters
zouden dus voorhanden moeten zijn om deze elektronische berichten te kunnen
verwerken.



Indien hier toch noodzaak toe is, kan de volgende werkwijze desnoods gehanteerd
worden :
o DMO’s worden verwittigd per fax of per mail.
o Controleagenten worden telefonisch door het secretariaat gecontacteerd.
o In het geval dat de DMO zelf de opdracht niet kan uitvoeren, is hij volgens het
lastenboek “eraan gehouden de PCE te verwittigen om in vervanging te voorzien.
Indien hij de PCE niet kan bereiken, dient hijzelf in vervanging te voorzien en dit
aan de dienst te melden”.

Bron : KB 20/12/2004 en Raamovereenkomst zelfstandige dierenartsen
Bron : “Opdrachten DMO’s – lastenboek 6” en “Opdrachten DMO’s – Certificering – Lastenboek 7”
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2.4.5.5.

Printen in het kader van het afleveren



Een printopdracht kan steeds onderheven zijn aan (technische) mankementen,
voorbeeld: het papier loopt vast of er zit foutief papier in de lade.



Rekening houdende met die calamiteiten, kan men niet stellen dat het beheerssysteem
autonoom de status zal aanpassen naar “Certified” dan wel “Secured” in combinatie met
de stellingname dat het afdrukproces, in het kader van het afleveren, slechts éénmaal
mag getriggerd worden door de agent.



Vandaar dat het printproces zodanig zal uitgewerkt worden dat een Certificerende Agent
expliciet zal moeten aangeven dat het printen gelukt is, vooraleer dat de status zal
aangepast worden.



Samenvattend :
o Afdrukken als draft, dus voor het daadwerkelijk afleveren, kan ten allen tijde.
o Na het afleveren kan een herprint van het origineel enkel uitgevoerd worden door
het Hoofdbestuur.
o Na het afleveren kunnen de overige stakeholders uitsluitend een duplicaat
genereren.

BECERT - BPR versie 1.21.doc

Page 39

FAVV – AFSCA: Project BECERT

2.4.6. State Transition Diagram


Het state-transition diagram beschrijft alle statussen die een certificaat kan hebben, de
gebeurtenissen waaronder de status verandert (overgangen), de voorwaarden die moeten
worden vervuld alvorens de overgang zal voorkomen, en de activiteiten die tijdens het leven van
een certificaat worden ondernomen (acties).

2.4.6.1.

Online modus
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2.5. Procesbeschrijving indien Web-based template niet voorhanden is
Het betreft certificaten waarvan :
 Het ontwerp wel al is doorgegeven aan DG Controlebeleid, maar nog niet elektronisch wordt
aangeboden binnen het beheerssysteem (= model in ontwikkeling).
 DG Controlebeleid met het derde land onderhandelt over een bepaald model (=model in
onderhandeling).
 Een nieuw model wordt aangeboden dat noch in ontwikkeling, noch in onderhandeling is.



Deze afwijkende procedure is uitgewerkt teneinde de komen tot een zekere vorm van uniformiteit
en harmonisatie over de PCE’s heen, als het gaat om het behandelen van modellen die niet
elektronisch worden aangeboden.
Vandaar dat de escalatieprocedure behelst dat DG
Controlebeleid (dienst Internationale Zaken) zal tussenkomen, zodanig dat men vanuit het
Hoofdbestuur deze objectieven zou kunnen bewaken.



AS IS zijn de certificaten, die onder één van bovenstaande criteria vallen, procentueel het sterkst
vertegenwoordigd. Het verwachtingspatroon en de intentie is dat in de TO BE dit type van
certificaten gereduceerd zal worden en aan volume sterk zal inboeten ten voordele van de
certificaten die het elektronisch circuit volgen (zie 2.4 Procesbeschrijving Standaard
procedure).



Er dient ook een procedure uitgewerkt te worden door DG Controlebeleid, dewelke toelaat om de
ontwikkeling van modellen te prioritiseren naargelang het aantal keren een onbekend model werd
voorgelegd. Deze processtap, kan aanleiding geven tot :
o Het ontwikkelen van een nieuw model, of het starten van onderhandelingen (gerelateerd
aan het aanbieden van een nieuw model).
o Het aanpassen van het model in ontwikkeling door de verantwoordelijke van
Internationale Zaken, teneinde te vermijden dat verschillende modellen, met dezelfde
verklaringen voor dezelfde product-bestemming combinaties, in omloop komen
(gerelateerd aan een model in ontwikkeling).
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2.5.1. Aanvraag
2.5.1.1.




Deze functionaliteit is beschreven binnen de Standaard procedure (zie 2.4.1
Aanvraag).
Deze processtap houdt in dat de Editor een elektronisch aanmeldingsformulier zal
invullen.
Op basis van deze aanmelding en de combinatie product – derde land, zal het systeem
aftoetsen of er al dan niet een elektronische template voorhanden is binnen het BECERTbeheerssysteem (Cd 1).

2.5.1.2.


Standard Procedure

In het geval dat er een elektronische template voorhanden is, zal de Standaard procedure
worden uitgevoerd (zie 2.4.1 Aanvraag).

2.5.1.3.


Editor informs the PCE

Reject

Men dient het onderscheid te maken tussen volgende situaties :
1. Er zijn bilaterale onderhandelingen lopende aangaande de export van het
desbetreffende product EN er wordt geen alternatieve template aangeboden (Cd 2) :
• Als dusdanig wordt het certificatieproces beëindigd.
• Dit gebeuren zal bij de aanmelding, via een informatieve boodschap, kenbaar
gemaakt worden aan de Editor.
2. De Operator legt een “onbekend” model voor aan de PCE (Cd 2) :
• De behandelende PCE dient de vraagbaak “niet-elektronische modellen” te
raadplegen.
• Indien na consultatie blijkt dat dit model reeds eerder is voorgelegd en
afgekeurd, zal de behandelende PCE dit gebeuren kenbaar maken binnen
het BECERT-beheerssysteem (manipuleren status + opgeven van reden van
weigering).

2.5.1.4.

Manual procedure



Deze processtap resulteert uit het feit dat er (Cd 3) :
 Ofwel een (onderhandeld) model voorhanden is, maar dit model is echter (nog) niet
elektronisch geïntegreerd binnen het BECERT-beheerssysteem.
 Ofwel een alternatieve template aangeboden wordt aangeboden in het geval dat er
bilaterale onderhandelingen lopende zijn.



In dit geval zal het systeem een gerelateerde boodschap tonen en de Editor
doorverwijzen naar de vraagbaak “niet-elektronische modellen”, met de melding dat het
certificaatmodel kan afgedrukt worden vanaf die locatie.



Vertrekkende vanuit de vraagbaak zal de AS IS werkwijze gehanteerd worden, t.t.z. dat :
 De Editor het model afdrukt.
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De Editor het model met de hand invult en ondertekent.
De Editor het ingevulde model doorfaxt of voorlegt aan de PCE.
….



De verdere afhandeling staat dus los van het BECERT-beheerssysteem, maar ten
gevolge van de aanmelding zal de aanvraag tot certificatie wel opgenomen kunnen
worden in statistische gegevens. Indien het uiteindelijke procesresultaat (vb. aflevering,
weigering, annulatie,…) ook van belang zou zijn ten behoeve van de statistieken, dan
dient de finale status te worden gecodeerd bij de oorspronkelijke aanmelding.



Aandachtspunt : de PCE dient wel te controleren dat het voorgelegde model identiek is
aan het te hanteren model binnen de vraagbaak !

2.5.1.5.

Introduction of the template



De behandelende PCE zal de escalatie procedure initiëren indien we te maken hebben
met een model, onder die product – derde land combinatie, dat nog nooit eerder ter
certificatie is voorgelegd.



Deze procedure houdt in eerste instantie in dat de Operator of de Certificerende Agent
het model elektroniseert. Dit elektroniseren kan door de template in te scannen en te
bewaren onder pdf-formaat.



Daarna dient de aanvraag in het beheerssysteem geïntroduceerd te worden. Dit omvat
volgende activiteiten :
o De “standaard”velden dienen ingevoerd te worden.
o De gescande template dient als attachment aan de aanvraag gekoppeld te
worden.
o Bewijsvoering dewelke toelaat om aan te tonen dat de instructies wel degelijk
afkomstig zijn van het derde land in kwestie, in de vorm van mailverkeer of link
naar een website, dient ook als attachment toegevoegd te worden.
o Het uniek identificatienummer, zijnde het BECERT-nummer, zal afgeleid worden.
o De status zal op “initiated” geplaatst worden.

2.5.1.6.




Van zodra de status “Initiated” is bereikt, zal het systeem automatisch een bericht
initiëren ter attentie van de VIZ (zijnde Verantwoordelijke van Internationale Zaken),
teneinde deze laatste op de hoogte brengen van het feit dat de escalatieprocedure is
getriggerd.
Internationale Zaken zal binnen de 24 uur (uitgedrukt in werktijd) een antwoord
formuleren.

2.5.1.7.



Informing International Affairs

Refusal

Internationale Zaken weigert het voorgelegde model en zal dit kenbaar maken aan het
beheerssysteem, waardoor de status de waarde “Refused” krijgt toegewezen.
Dit actualiseren zal een afkeuringbericht initiëren binnen het beheerssysteem en dit ter
attentie van zowel de Editor als de behandelende PCE, met melding van reden van
afkeuring.
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2.5.1.8.



2.5.1.9.


Acceptance

Internationale Zaken aanvaardt het voorgelegde model en zal dit kenbaar maken aan het
beheerssysteem, waardoor de status de waarde “Accepted” bekomt.
Vervolgens zal er automatisch een bericht geïnitieerd worden ter attentie van de
behandelende PCE, teneinde deze laatste op de hoogte brengen van het feit dat men het
certificeringsproces kan voltooien.

Certification

Deze procedure is identiek aan deze beschreven binnen de Standaard Procedure (zie

2.4.2 Certificatie). Met dien verstande dat :
We hier te maken hebben met een handmatige procedure.
Dat er bijgevolg geen sprake is van processtappen “Download” en “Upload”.
Dat de processtap “Printing by Agent” zal vervangen worden door het kopiëren
van het afgeleverde certificaat.
Ook deze processtap zal finaal leiden tot :
o Het aanpassen van de status (zijnde “Valid”).
o Het triggeren van een bericht binnen het beheerssysteem en dit ter attentie van
de Editor, met melding van het feit dat certificaat is afgeleverd.
Het is de PCE die de lead dient te nemen binnen deze processtap.
o
o
o





2.5.1.10.





On hold

De aanvraag zal de status “Hold” meekrijgen, ten gevolge van het feit dat Internationale
Zaken nood heeft aan input van een derde partij (vb. overheid derde land in kwestie)
alvorens een go/no go beslissing te kunnen nemen.
Het beheerssysteem zal automatisch een mail initiëren ter attentie van de behandelende
PCE, kwestie van deze laatste op de hoogte te brengen van dit gebeuren.
Het spreekt voor zich dat deze status tijdelijk is, en na verloop van tijd dient over te gaan
tot hetzij de status “Accepted”, hetzij de status “Refused”.

2.5.2. Vraagbaak “niet-elektronische modellen”


Internationale Zaken is verantwoordelijk voor het actualiseren van deze vraagbaak. Dit houdt
o.a. in dat :
o Indien een geëscaleerd model wordt aanvaard, dat men dit model dient toe te voegen
aan de vraagbaak onder de folder “aanvaarde modellen”, met aanduiding van de product
– derde land combinatie.
o Indien een geëscaleerd model niet wordt aanvaard, dat men dit model dient toe te
voegen aan de vraagbaak onder de folder “geweigerde modellen”, met aanduiding van
de product – derde land combinatie.
o Indien dergelijk model geëlektroniseerd wordt, men dit model uit de vraagbaak dient te
verwijderen.
o Indien een niet-elektronisch model van status wijzigt, men dit model dient te verplaatsen
van folder (vb. vanuit folder “geweigerde modellen” naar folder “aanvaarde modellen”).
o Indien een niet-elektronisch model niet langer van toepassing is, men dit model uit de
vraagbaak dient te halen.
o ….
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2.6. Use Cases
2.6.1. Use Case Diagram
Manage the flow of
messages

Manage import
conditions

Manage templates

2

2

2

Assign Secured Paper

2

Consult non-electronic
templates

Managing Activities

ALL
PROFILES
Manage fellow workers

2

Electronic Certification
Secured Paper
Administration

2

VIZ

VIZ

Managing Activities

2

Manage operators

Consult registry

VIE

2

SECRETARY
Assign Agent

2
Escalation Procedure

Consult Life Cycle

Update Registry

CERTIFYING
AGENT

VIE
Print certificate

2

2

1

OPERATOR

2
Handling certificate

CERTIFYING
AGENT

Notification

1
2

1
Search certificates

2

Control certificate

OPERATOR

2
2

Electronic transfert

2
Cancel certificate

1

2

1

2

Replace certificate
Change certificate

1
1 = INCLUDE
2 = EXTEND
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2.6.1.1.
-

-

Verklaring
Indien een Operator wenst te exporteren, dient deze de functie “Introduct
Certificate” te triggeren. Deze taak zal toelaten om :
• Een nieuw certificaat te creëren op basis van een bestaand model.
• De escalatieprocedure te starten indien een onbekend model wordt
voorgelegd.
De certificaten kunnen geïntroduceerd worden door hetzij een Operator, hetzij een
Certificerende Agent.

-

Vervolgens dient de Certificerende Agent over te gaan tot “Control Certificate”.
Alvorens dit validatieproces kan gestart worden dient het certificaat, in het geval dat
de agent zijn aanpassingen op een offline versie heeft uitgevoerd, eerst
gecentraliseerd te worden (“Upload”).

-

Om het even welke gebruiker moet de functie “Handling Certificate” kunnen
uitvoeren. Deze functie is het hart van het beheerssysteem, dat toelaat om meerdere
handelingen uit te voeren op het certificaat in kwestie.
De functie “Search Certificate”, dewelke toelaat om een zoekopdracht te starten
binnen alle geïnitieerde certificaten, is uiteraard hieraan gekoppeld.
Deze
zoekopdracht zal ook rekening houden met het type gebruiker en zijn identificatie,
aangezien iedere gebruiker slechts toegang zal krijgen tot de certificaten die hem
aanbelangen.
Na selectie van het gewenste certificaat, kunnen volgende functies geselecteerd
worden :
• Print Certificate
o Printen van een certificaat.

•

Change Certificate
o

Wijzigen van een geïnitieerd certificaat.

•

Delete Certificate

•

Cancel Certificate

•

Replace Certificate

o
o
o
•

Laat toe om alle bewegingen van het certificaat, vanaf het initiëren, te
raadplegen.
Het Hoofdbestuur zal beoordelen of een onbekend model al dan niet
wordt aanvaard.

Assign Agent
o
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Escalation Procedure
o

•

Afleveren van een vervangingscertificaat, ter wille van een geldige
reden (verlies, beschadiging,…).

Consult Life Cycle
o

•

Annuleren van een zending.

Electronic Transfert
o

•

Verwijderen van een geïnitieerd certificaat.

Toekennen van workload aan een specifiek agent.
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-

Van zodra de Certificerende Agent bevestigt dat de zending conform is aan alle eisen
en verplichtingen, dan zal de agent het certificaat afleveren.
Indien er met het desbetreffende derde land echter een principieel akkoord is bereikt
aangaande het digitaal ondertekenen van een certificaat, zal er geen fysieke uitdraai
plaatsvinden van het certificaat.
Processen “Electronic Certification” en
“Electronic Transfert” zullen in dit geval instaan voor de digitale afhandeling.

-

Het doorschrijven van informatie ten behoeve van het agenten register zal
automatisch geschieden via het “Update Registry” proces.
Een Certificerende Agent dient ook zijn register te kunnen raadplegen, en dan wel via
de functie “Consult Registry”. De PCE agenten kunnen het register consulteren
van de agenten die gekend zijn binnen hun PCE, een VIZ (Verantwoordelijke van
Internationale Zaken) of een VIE (Verantwoordelijke van Import – Export) kunnen alle
registers consulteren.

-

-

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk dat stakeholders verwittigd worden indien
een gebruiker een certificaat heeft geïnitieerd of gewijzigd. Specifiek zullen de
functies “Notification”, “Change certificate”, “Control certificate” en “Delete certificate”
de functie “Send Message(s)” triggeren.

-

Deze berichten zullen worden beheerd door de VIZ, via “Manage the flow of
messages”. Hieronder wordt verstaan :
• Nieuw berichttype toevoegen.
• Bestaand berichttype wijzigen.
• Bestaand berichttype verwijderen.

-

Teneinde certificaten te kunnen initiëren, dienen blanco modellen ter beschikking
worden gesteld. Het is de VIZ die belast is met de taak “Manage templates”. Dit
betekent dat de VIZ in staat moet zijn om :
• Nieuwe modellen te creëren (draft).
• Nieuwe modellen te laten goedkeuren door de derde land autoriteiten.
• Nieuwe modellen online te plaatsen, van zodra deze zijn goedgekeurd.
• Bestaande modellen te consulteren.
• Bestaande modellen te wijzigen.
• Bestaande modellen te verwijderen.

-

Het is de betrachting om alle invoervoorwaarden te bundelen in het geval van een
bilateraal model. Het is aan de VIZ om deze voorwaarden te onderhouden, via de
taak “Manage import conditions”.

-

Het bijhouden van het register m.b.t. beveiligd papier is eveneens als functionaliteit
geïntegreerd binnen BECERT, en dan wel door middel van volgende functies :
• “Assign Secured Paper” ten behoeve van het registreren van de pagina’s
die zijn overhandigd aan elke PCE.
• “Secured Paper Administration” dewelke toelaat om, per PCE, te
inventariseren hoe de verdeling van de pagina’s is geschied per Operator.
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-

-

-

Tevens beschikt men over een aantal functies die tot doel hebben om functionele
informatie, dewelke dienen ter ondersteuning van andere functies, in te geven en bij
te werken. Concreet betreft het hier :
• “Manage fellow workers” dewelke een aantal key gegevens bevat
betreffende de medewerkers zelf.
• “Manage operators” dewelke een aantal key gegevens bevat betreffende
de operatoren (via BOOD).
Deze functies vallen binnen het bevoegdheidsdomein van het Secretary (=algemeen
secretariaat van de PCE in kwestie of van het Hoofdbestuur). De mogelijkheid
bestaat ook dat er meer dan één secretariaat wordt gedefinieerd binnen één PCE,
waarbij ieder secretariaat bevoegd is voor een specifieke sector (vb. fytosanitair
secretariaat, secretariaat levende dieren,…).

Alle niet-elektronische templates zijn gebundeld in een vraagbaak. Deze vraagbaak
bevat zowel de aanvaarde modellen als de geweigerde modellen. Via “Consult
non-electronic templates” kunnen deze modellen geraadpleegd en, indien nodig,
afgedrukt worden.

Taalcodes

2.6.1.1.1.
•

Het BECERT-beheerssysteem zal aangeboden worden in de drie landstalen
en in het Engels.

•

Het afprinten van de certificaten zal gebaseerd zijn op de AS IS. In
merendeel van de gevallen zal dit betekenen dat er een afdrukcombinatie is
van : één landstaal + het Engels + de taal van bestemmeling.
Dit gebeuren heeft technische consequenties wat betreft de karakter sets die
zullen moeten beschikbaar zijn op iedere printer die mogelijk gebruikt wordt
voor het afprinten van certificaten.
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2.6.2. Beschrijving van de Use Cases
2.6.2.1.

Taak “Notification”

Actors :

Operator of Certifying Agent.

Precondities :

De gebruiker wenst een nieuw certificaat te introduceren.

Postcondities :

De aan dat certificaat gekoppelde gegevens (identificatie van de operator, model van
certificaat, ingevoerde informatie,…) zullen opgeslagen zijn in de Database.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

1

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Controle dat de gebruiker bevoegd is om een nieuw certificaat te initiëren,
op basis van zijn user groep.

3

X

Voorstellen aan de gebruiker om :
- ofwel een model in te vullen op basis van het Notification-number.
- ofwel het introduceren te beëindigen.
- ofwel een niet-elektronisch model op te laden.
Keuze van model op basis van het Notification-number.

4

X

Ingave van het Notification-number als referentie naar meldingsformulier.

2

X

5

6

X

Het bijhorende bilateraal model wordt vertoond, evenals alle gekoppelde
invoervoorwaarden.
Invullen van verplichte velden en van de velden waarvoor de gebruiker de
bevoegdheden draagt.

X

7

X

Controleren dat alle verplichte velden zijn ingevuld.

8

X

Controleren dat alle velden correct zijn ingevuld (dus dat het ingevoerde
overeenstemt met het verwachte formaat en de toegelaten waardes).

9

X

Voorstel om het certificaat al dan niet te bewaren.

10

Keuze om certificaat te bewaren.

X

11

X

Status certificaat = “Initiated”.

12

X

Toekennen van BECERT-nummer.

13

X

Doorschrijven van de gegevens naar de Database.

14

X

Aanroepen van taak “Send message(s)”.

15

X

Tonen van boodschap “Certificaat is bewaard”.

16

X

Hernemen vraagstelling uit STAP 2.

17
18

Keuze om geen certificaat meer te introduceren.

X
X
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ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker wenst het introduceren te beëindigen.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

3

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Keuze tot afsluiten van de taak “Introduct certificate”.

Herneem vanaf : Stap 18 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 2
De Certificerende Agent of de Operator wenst een niet-elektronisch model, waarvan de web-based template
dus niet voorhanden is, op te laden.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

SYTEEM

BESCHRIJVING

3

X

Keuze om een niet-elektronisch model op te laden.

4

X

Invullen van “standaard” velden.

5

X

Toevoegen van ingescande template als attachment.

6

X

Toevoegen van bewijsvoering, om aan te tonen dat de instructies afkomstig
zijn van het derde land in kwestie (mailverkeer, website), als attachment.

Herneem vanaf : Stap 7 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 3
Er is geen bilateraal model voorhanden op basis van de combinatie product - derde land, maar wel een
algemeen model. Onderstaande flow start na stap 4 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

SYTEEM

BESCHRIJVING

5

X

Het bijhorende algemeen model wordt vertoond.

6

X

Evenals : een disclaimer, met als boodschap dat de Operator zich dient te
wenden tot de overheid van dat derde land, teneinde alle verplichtingen te
achterhalen.

Herneem vanaf : Stap 6 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 4
Er is noch een bilateraal model, noch een algemeen model voorhanden op basis van de combinatie product derde land. Onderstaande flow start na stap 4 van de Basisflow.
STAP
5

ACTOR

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van melding dat de Operator zich zal moeten wenden tot de
overheid van dat derde land, teneinde alle export-verplichtingen en –
specificaties te kunnen achterhalen.

Herneem vanaf : Stap 16 van de Basisflow.
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ALTERNATIEVE FLOW 5
De status bij het meldingsformulier is gelijk aan “Initiated” : bijgevolg zal het certificaat op “Hold” worden
geplaatst, tot het moment dat het meldingsformulier is gefiatteerd.
Onderstaande flow start na stap 4 van de Basisflow (het betreft geen extra stappen, maar wel het inhoudelijk
wijzigen van een aantal stappen : zijnde stappen 11 en 15)
STAP

ACTOR

SYTEEM

BESCHRIJVING

11

X

Status certificaat = “Hold”.

15

X

Tonen van boodschap “certificaat zal na het valideren van de aanmelding
verder behandeld worden”

Herneem vanaf : Stap 16 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 6
De gebruiker beslist om het certificaat te annuleren, alvorens dit te bewaren.
Onderstaande flow start na stap 9 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

10

X

11

SYTEEM

BESCHRIJVING
Beslist om het certificaat niet te bewaren.

X

Tonen van boodschap “Certificaat is niet bewaard”.

Herneem vanaf : Stap 18 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 7
De gebruiker is een Certificerende Agent en deze wenst om het certificaat, gelijktijdig met het introduceren, te
valideren.
Onderstaande flow start na stap 13 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

14
15

SYTEEM
X

X

16

BESCHRIJVING
Vraag of gebruiker wenst over te gaan tot validatie.
Keuze om te valideren.

X

Aanroepen van taak “Control certificate”.

Herneem vanaf : Stap 16 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 8
De gebruiker beslist om nog een certificaat te introduceren.
Onderstaande flow start na stap 16 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

17

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Keuze tot introduceren van een ander certificaat.

Herneem vanaf : Stap 4 van de Basisflow.
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UITZONDERING 1
De gebruiker heeft niet het recht om een certificaat te initiëren.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “Gebruiker is niet bevoegd”.

Herneem vanaf : Stap 18 van de Basisflow.

UITZONDERING 2
- Er is geen meldingsformulier onder het Notification-number aangetroffen in de Dbase.
- Of de status bij dat meldingsformulier is gelijk aan “refused”.
- Of de maximum termijn tussen het indienen van het meldingsformulier en de certificatieaanvraag is
verstreken.
STAP

ACTOR

2

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “Geen introductie zonder geldige aanmelding”.

Herneem vanaf : Stap 18 van de Basisflow.

UITZONDERING 3
Deze uitzondering is gekoppeld aan twee mogelijke triggers (als dusdanig gecodeerd binnen taak “Manage
templates”) :
1) er is een (onderhandeld) certificaatmodel voorhanden, maar dit model is (nog) niet elektronisch
geïntegreerd binnen het BECERT-beheerssysteem.
2) er wordt een alternatief certificaatmodel aangeboden in het geval dat er bilaterale onderhandelingen
lopende zijn.
Onderstaande flow start na stap 4 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

5

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “Geen elektronisch certificaatmodel voorhanden.
Verdere afhandeling via de vraagbaak niet-elektronische modellen”.

Herneem vanaf : Stap 18 van de Basisflow.

UITZONDERING 4
De gebruiker heeft niet alle verplichte velden ingevuld.
Onderstaande flow start na stap 7 van de Basisflow.
STAP
8

ACTOR

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “velden ‘veld1, veld2, enz’. verplicht in te vullen”.

Herneem vanaf : Stap 6 van de Basisflow.
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UITZONDERING 5
Een of meerdere velden zijn niet correct ingevuld.
Onderstaande flow start na stap 8 van de Basisflow.
STAP
9

ACTOR

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “ de ingave bij velden ‘veld1, veld2, enz’. is niet
geldig”.

Herneem vanaf : Stap 6 van de Basisflow.

BECERT - BPR versie 1.21.doc

Page 54

FAVV – AFSCA: Project BECERT

2.6.2.1.1.

Bijkomende Specificaties
FUNCTIONELE AANVULLINGEN

1

Er wordt gebruik gemaakt van een “ik ga akkoord” checkbox. Deze checkbox is gekoppeld aan een
clausule die stelt dat de Operator de totale verantwoordelijkheid draagt over zijn ingaven.
Zonder het aanvinken van deze checkbox, kan het initiëren van een certificaat niet tot een goed einde
gebracht worden.

2

de BOOD Databank zal worden benaderd, teneinde de persoonsgegevens van de Operator
automatisch te integreren in het certificaat. Zie 2.9.2.2 Becert

3

Wettelijk kan men niet verplichten dat een Operator gebruik maakt van het BECERT-beheerssysteem.
In dergelijke gevallen moet de Operator zijn aanvraag tot certificatie indien via fax en zal de PCE
(Certificerende Agent) of het Hoofdbestuur (dienst Import-export bij export van diervoerders, exclusief
Petfood en fytosanitaire certificaten) uitzonderlijk zelf instaan voor het introduceren van een certificaat.
Zie 2.4.5.3 “Manuele” circuit

4

Het gebruik van bijlagen moet vermijden dat bedrijven dubbel werk dienen uit te voeren. Een concreet
voorbeeld is dat van een bedrijf dat zendingen naar het buitenland verstuurd, die bestaan uit vele
verschillende producten (soms meer dan 50 referenties). In de bijlage wordt elk product omschreven,
inclusief de ingrediëntenlijst.

FUNCTIONELE VRAGEN
1

Welke velden worden toegekend aan iedere gebruikersgroepen (Operator, Certificerende Agent) ?
Welke velden zijn verplicht dan wel optioneel ? (idem dito bij “copy certificate” – “change certificate”)

2

Welk zijn de “standaard” velden, t.t.z. de in te vullen velden, bij het opladen van een niet-elektronisch
model waarvan de web-based template dus nog niet voorhanden is ?

3

Wat zijn de business rules voor het afleiden van het BECERT-nummer ?
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2.6.2.2.

Taak “Handling Certificate”

Actors :

Operator, Certifying Agent, VIZ en VIE

Precondities :

Minstens één certificaat, waarvoor gebruiker bevoegdheid heeft, is opgeslagen in het
systeem.

Postcondities :

De gebruiker benaderde één of meerdere certificaten.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

SYSTEEM

BESCHRIJVING

1

X

Controleren of gebruiker gemachtigd is.

2

X

Aanroepen van taak “Search certificate”.

3

X

Keuze bieden tussen selectie van een certificaat of het afsluiten van deze
taak.
Kiezen van een certificaat uit de lijst.

X

Op het scherm tonen van het gevraagde certificaat.

X

Keuze bieden tussen :
- Certificaat kopiëren (“save as”).
- Certificaat wijzigen.
- Certificaat verwijderen.
- Certificaat afdrukken.
- Certificaat downloaden.
- Digitaal ondertekende certificaat elektronisch doorsturen.
- Certificaat vervangen.
- De zending te annuleren.
- Consulteren overzicht van alle bewegingen.
- Uitvoeren van escalatieprocedure.
- Terug te keren naar de lijst van certificaten.
- Afsluiten van deze taak.

4

X

5

4

6

7

Keuze tot afsluiten van deze taak.

X

8

X

Afsluiten van de taak “Handling certificate”.

ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker verkiest om de taak “Handling certificate” af te sluiten.
Onderstaande flow start na stap 3 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

4

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker beslist om deze taak af te sluiten.

Herneem vanaf : Stap 8 van de Basisflow.

4

De menukeuzes “Certificaat kopiëren”, “Elektronisch doorsturen” en “Certificaat downloaden” zijn niet
valabel indien we spreken over een onbekend model.
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ALTERNATIEVE FLOW 2
De Operator of de Certificerende Agent verkiest om het certificaat te kopiëren (“save as”).
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

7

X

8

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker verkiest om het certificaat te kopiëren.

X

Aanroepen van de taak “Copy certificate”.

Herneem vanaf : Stap 2 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 3
De Operator of de Certificerende Agent verkiest om het certificaat te wijzigen.
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

7

X

8

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker verkiest om het certificaat te wijzigen.

X

Aanroepen van de taak “Change certificate”.

Herneem vanaf : Stap 2 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 4
De Operator of de Certificerende Agent verkiest om het certificaat te verwijderen.
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

7

X

8

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker verkiest om het certificaat te verwijderen.

X

Aanroepen van de taak “Delete certificate”.

Herneem vanaf : Stap 2 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 5
De gebruiker verkiest om het certificaat af te printen.
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

7

X

8

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker verkiest om het certificaat af te printen.

X

Aanroepen van de taak “Print certificate”.

Herneem vanaf : Stap 2 van de Basisflow.
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ALTERNATIEVE FLOW 6
De Operator of de Certificerende Agent verkiest om offline te werken.
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

7

X

8

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker verkiest om offline te werken.

X

Aanroepen van de taak “Download”.

Herneem vanaf : Stap 2 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 7
De Certificerende Agent verkiest om het digitaal ondertekende certificaat elektronisch door te sturen.
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

7

X

8

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker verkiest om het certificaat elektronisch door te sturen.

X

Aanroepen van de taak “Electronic Transfert”.

Herneem vanaf : Stap 2 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 8
De Certificerende Agent verkiest om het certificaat te vervangen.
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

7

X

8

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker verkiest om het certificaat te vervangen.

X

Aanroepen van de taak “Replace Certificate”.

Herneem vanaf : Stap 2 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 9
De Certificerende Agent verkiest om de zending te annuleren.
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

7

X

8

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker verkiest om de zending te annuleren.

X

Aanroepen van de taak “Cancel certificate”.

Herneem vanaf : Stap 2 van de Basisflow.
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ALTERNATIEVE FLOW 10
De gebruiker verkiest om alle geregistreerde bewegingen te consulteren.
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

7

X

8

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker verkiest om naar het overzicht van alle bewegingen te navigeren.

X

Aanroepen van de taak “Consult Life Cycle”.

Herneem vanaf : Stap 2 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 11
De VIZ wenst te beoordelen of een onbekend model mag aanvaard worden.
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

7

X

8

SYTEEM

BESCHRIJVING
De VIZ verkiest om de escalatieprocedure uit te voeren.

X

Aanroepen van de taak “Escalation Procedure”.

Herneem vanaf : Stap 2 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 12
De gebruiker verkiest om terug te keren naar het overzicht van de certificaten.
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

7

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker verkiest om terug te keren naar het overzicht.

Herneem vanaf : Stap 4 van de Basisflow.

UITZONDERING 1
De gebruiker heeft niet het recht om een certificaat te benaderen.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP
2

ACTOR

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “Gebruiker is niet bevoegd”.

Herneem vanaf : Stap 8 van de Basisflow.
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2.6.2.3.

Taak “Search Certificate”

Actors :

Niet van toepassing (taak is geïntegreerd binnen “Handling certificate” en “Print
certificate”).

Precondities :

Minstens één certificaat, waarvoor gebruiker bevoegdheid heeft, is opgeslagen in het
systeem.

Postcondities :

Een overzicht van certificaten, die voldoen aan de zoekcriteria, zal beschikbaar zijn.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

1

X

SYSTEEM

BESCHRIJVING
Ingave van zoekcriteria (zie bijkomende specificaties).

2

X

Opzoeken van de certificaten die voldoen aan de zoekcriteria en die
gekoppeld zijn aan de gebruiker of aan zijn rol (zie bijkomende
specificaties).

3

X

Tonen van de certificaten die aan bovenstaande condities voldoen.

4

X

Terugkeren naar de aanroepende taak.

ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker geeft geen zoekcriteria op, maar verkiest om deze taak te beëindigen.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Keuze om deze taak af te sluiten.

Herneem vanaf : Stap 4 van de Basisflow.

UITZONDERING 1
Het systeem vindt geen certificaten die voldoen aan de selectievoorwaarden.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP
3

ACTOR

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “geen certificaat gevonden”.

Herneem vanaf : Stap 1 van de Basisflow.
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2.6.2.3.1.

Bijkomende Specificaties
FUNCTIONELE AANVULLING

1

De gebruiker kan enkel de certificaten benaderen die gekoppeld zijn aan zijn rol. Dit wil zeggen dat :
- Een Operator enkel certificaten kan benaderen die hij geïntroduceerd heeft.
- Een Certificerende Agent certificaten kan benaderen die gerelateerd zijn aan een gebruiker binnen
zijn PCE of die hij zelfs heeft geïntroduceerd en/of afgeleverd.
- Een VIZ en een VIE kunnen alle certificaten benaderen.

2

Men kan zoekopdrachten initiëren op ieder “standaard”veld en op de status.

FUNCTIONELE VRAGEN
1

Welke velden worden aanschouwd als zijnde “standaard” ?
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2.6.2.4.

Taak “Consult Life Cycle”

Actors :

Niet van toepassing (taak is geïntegreerd binnen “Handling certificate”).

Precondities :

Minstens één certificaat, waarvoor gebruiker bevoegdheid heeft, is opgeslagen in het
systeem.

Postcondities :

De gebruiker zal de verschillende bewegingen, betreffende één specifiek certificaat,
geconsulteerd hebben.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

1
2

SYSTEEM
X

Tonen van alle geregistreerde bewegingen bij dat certificaat.
Verzoek tot afsluiten van de taak.

X

3

BESCHRIJVING

X

Terugkeren naar de taak “Handling certificate”.

ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker heeft de bevoegdheid om workload toe te kennen aan agenten (rol = Secretary) of de gebruiker
wenst toegekende workload al dan niet te aanvaarden (rol = Certifying Agent).
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

X

3

SYTEEM

BESCHRIJVING
Keuze om workload toe kennen.

X

Aanroepen van taak “Assign Agent”

Herneem vanaf : Stap 4 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 2
De laatste geregistreerde beweging betreft het genereren van een offline kopie.
Deze kopie is zoek geraakt en de gebruiker heeft de bevoegdheid om de online versie te deblokkeren (rol =
Secretary).
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Aanvinken van keuzevak “deblokkeren online versie”.

3

X

Deblokkeren van online versie (Vlag “Download” deactiveren).

4

X

Doorschrijven van de gegevens naar de Database.

Herneem vanaf : Stap 1 van de Basisflow.

BECERT - BPR versie 1.21.doc

Page 62

FAVV – AFSCA: Project BECERT

FUNCTIONELE AANVULLING
1

Met bewegingen bedoelt men alle activiteiten die zullen leiden tot een update van de
Databasegegevens. Denk bijvoorbeeld aan : wijziging van status, toekennen van een Certificerende
Agent, tussentijds goedkeuren van een aanvraag, afleveren van een certificaat, vervangen van een
certificaat, annuleren van een zending,…
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2.6.2.5.

Taak “Assign Agent”

Actors :

Niet van toepassing (taak is geïntegreerd binnen “Consult Life Cycle”).

Precondities :

Minstens één nog af te leveren certificaat, waarvoor gebruiker bevoegdheid heeft, is
opgeslagen in het systeem.

Postcondities :

-

De gebruiker zal de openstaande workload (Document Controle en/of Materiële
Controle en/of het afleveren zelf) toegekend hebben aan één Agent (Basisflow 1)

-

De gebruiker heeft de workload al dan niet aanvaard (Basisflow 2).

BASISFLOW 1 (toekennen workload)
STAP

ACTOR

SYSTEEM

BESCHRIJVING

X

Controleren van status (status = “Initiated”) en feit dat de workload nog niet
is toegekend.
Selecteren van naam Agent, gelinkt aan Document Controle.

3

X

Aanroepen van taak “Send Message(s)”.

4

X

Terugkeren naar de taak “Consult Life Cycle”.

1
2

X

ALTERNATIEVE FLOW 1
STAP

ACTOR

SYSTEEM

BESCHRIJVING

X

Controleren van status (status = “Accepted”) en feit dat de workload nog
niet is toegekend.
Selecteren van naam Agent, gelinkt aan Materiële Controle.

3

X

Aanroepen van taak “Send Message(s)”.

4

X

Terugkeren naar de taak “Consult Life Cycle”.

1
2

X

ALTERNATIEVE FLOW 2
STAP

ACTOR

SYSTEEM

BESCHRIJVING

X

Controleren van status (status = “Valid”) en feit dat de workload nog niet is
toegekend.
Selecteren van naam Agent, gelinkt aan het afleveren.

3

X

Aanroepen van taak “Send Message(s)”.

4

X

Terugkeren naar de taak “Consult Life Cycle”.

1
2

X
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UITZONDERING 1
De workload is reeds toegekend aan een Agent.
Onderstaande flow start na stap 1 van Basisflow 1 / Alternatieve Flow 1 / Alternatieve Flow 2
STAP

ACTOR

2

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “Toekenning is reeds gebeurd”.

Herneem vanaf : Stap 4 van de Basisflow 1.

UITZONDERING 2
De status is niet conform de gedefinieerde eisen.
Onderstaande flow start na stap 1 van Basisflow 1 / Alternatieve Flow 1 / Alternatieve Flow 2
STAP

ACTOR

2

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “Toekenning is niet meer mogelijk”.

Herneem vanaf : Stap 4 van de Basisflow 1.

BASISFLOW 2 (aanvaarden workload)
STAP

ACTOR

1
2

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Vraag tot acceptatie workload.
Acceptatie door Agent.

X

3

X

Aanroepen van taak “Send Message(s)”.

4

X

Terugkeren naar de taak “Consult Life Cycle”.

ALTERNATIEVE FLOW 1
Workload wordt niet aanvaard door de Agent.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow 2.
STAP

ACTOR

2

X

3

SYTEEM

BESCHRIJVING
Weigering van workload door Agent.

X

Aanroepen van taak “Send Message(s)”.

Herneem vanaf : Stap 4 van de Basisflow 2.
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2.6.2.5.1.

Bijkomende Specificaties
FUNCTIONELE AANVULLING

1

Deze taak zal niet geïnitieerd kunnen worden bij de export van diervoeders (Exclusief Petfood en
fytosanitaire certificaten). Dergelijke workload wordt default immers (tijdelijk) toegekend aan het
Hoofdbestuur (Import-Export).

2

Het toekennen van workload zal gefaciliteerd worden door gebruik te maken van de default
behandelende DMO + gedefinieerde back-up DMO + gedefinieerde ambtenaar. Zie 2.6.2.22 Taak

“Manage operators”
3

De Materiële Controle is een facultatief gebeuren. Bijgevolg kan het zo zijn dat de Documenten
Controle gevolgd worden door het afleveren zelf…. maar de Agent die het certificaat zal afleveren,
dient dan wel in te staan voor het aanvullen van het certificaat (inclusief de laadgegevens).
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2.6.2.6.

Taak “Escalation Procedure”

Actors :

Niet van toepassing (taak is geïntegreerd binnen “Handling certificate”).

Precondities :

Minstens één onbekend model is opgeslagen in het systeem.

Postcondities :

De VIZ zal bepaald hebben of het onbekend model al dan niet mag worden aanvaard.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

SYSTEEM

BESCHRIJVING

1

X

De VIZ keurt het onbekende model af.

2

X

Opgeven van reden van afkeuring.

3

X

Aanpassen van Status (Status = “Refused”).

4

X

Doorschrijven van bovenstaande gegevens naar de Database.

5

X

Aanroepen van taak “Send message(s)”.

6

X

Terugkeren naar de taak “Handling certificate”.

ALTERNATIEVE FLOW 1
Het onbekende model wordt goedgekeurd door de VIZ.
STAP

ACTOR

1

X

2

SYTEEM

BESCHRIJVING
De VIZ beslist dat het voorgelegd model wel mag aanvaard worden.

X

Aanpassen van Status (Status = “Accepted”).

Herneem vanaf : Stap 4 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 2
De VIZ heeft nood aan input van een derde partij (vb. overheid derde land in kwestie) alvorens een go/no go
beslissing te kunnen nemen.
STAP

ACTOR

1

X

2

SYTEEM

BESCHRIJVING
De VIZ geeft aan dat het certificeringsproces tijdelijk zal onderbroken
worden, evenals de oorzaak hiervan.

X

Aanpassen van Status (Status = “Hold”).

Herneem vanaf : Stap 4 van de Basisflow.
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2.6.2.7.
Taak “Change Certificate”
Actors :

Niet van toepassing (taak is geïntegreerd binnen “Handling certificate”).

Precondities :

Minstens één certificaat, waarvoor gebruiker bevoegdheid heeft, is opgeslagen in het
systeem.

Postcondities :

De gewijzigde gegevens zullen bewaard zijn in de Database.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

SYSTEEM

BESCHRIJVING

1

X

Controleren dat status = “Initiated” of = “Accepted”.

2

X

Controleren dat er geen offline versie van het certificaat bestaat.

3

X

Accentueren van de velden die mogen gewijzigd worden door de
gebruiker.

4

5

X

Wijzigen van één of meerdere velden die binnen autorisatie vallen .

5

X

Controleren dat alle verplichte velden zijn ingevuld.

6

X

Controleren dat alle velden correct zijn ingevuld (dus dat het ingevoerde
overeenstemt met het verwachte formaat en de toegelaten waardes).

7

X

Voorstel om het certificaat al dan niet te bewaren.

8

Keuze om certificaat te bewaren.

X

9

X

Bewaren van de gewijzigde gegevens binnen de Database.

10

X

Aanroepen van taak “Send message(s)”.

11

X

Tonen van boodschap “Wijzigingen zijn bewaard”.

12

X

Terugkeren naar taak “Handling certificate”.

ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker beslist om de wijzingen niet te bewaren of niets te wijzigen.
Onderstaande flow start na stap 7 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

8

X

9

SYTEEM

BESCHRIJVING
Beslist om het certificaat niet te bewaren.

X

Tonen van boodschap “Wijzigingen zijn niet bewaard”.

Herneem vanaf : Stap 12 van de Basisflow.

5

Kunnen ook velden zijn die gerelateerd zijn aan het laden van de goederen : gewicht, nummerplaten,…
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UITZONDERING 1
De status van het certificaat <> “Initiated” en <> “Accepted”.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “gelet op de status zijn wijzigingen niet meer
toegelaten”.

Herneem vanaf : Stap 12 van de Basisflow.

UITZONDERING 2
De Certificerende Agent heeft het certificaat in kwestie reeds gedownload.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

3

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “het downloaden van dit certificaat verhindert
verdere wijzigingen”.

Herneem vanaf : Stap 12 van de Basisflow.

UITZONDERING 3
De gebruiker heeft niet alle verplichte velden ingevuld.
Onderstaande flow start na stap 5 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

6

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “velden ‘veld1, veld2, enz’. verplicht in te vullen”.

Herneem vanaf : Stap 4 van de Basisflow.

UITZONDERING 4
Een of meerdere velden zijn niet correct ingevuld.
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow.
STAP
7

ACTOR

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “de ingave bij velden ‘veld1, veld2, enz’. is niet
geldig”.

Herneem vanaf : Stap 4 van de Basisflow.
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2.6.2.8.

Taak “Delete Certificate”

Actors :

Niet van toepassing (taak is geïntegreerd binnen “Handling certificate”).

Precondities :

Minstens één certificaat, waarvoor gebruiker bevoegdheid heeft, is opgeslagen in het
systeem.

Postcondities :

De gerelateerde gegevens zullen verwijderd zijn uit de Database.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

SYSTEEM

BESCHRIJVING

1

X

Controleren dat status = “Initiated”.

2

X

Controleren dat er geen offline versie van het certificaat bestaat.

3

X

Vraag aan gebruiker of hij het certificaat effectief wenst te verwijderen.

4

Gebruiker antwoordt bevestigend.

X

5

X

Aanpassen status van het certificaat (status = “Deleted”).

6

X

Bewaren van de wijzigingen in de Database, inclusief datum en tijdstip van
het verwijderen.

7

X

Aanroepen van taak “Send message(s)”.

8

X

Tonen van boodschap “Certificaat is verwijderd”.

9

X

Terugkeren naar taak “Handling certificate”.

ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker beslist om het certificaat niet te verwijderen.
Onderstaande flow start na stap 3 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

4

X

5

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker antwoordt negatief.

X

Tonen van boodschap “Certificaat niet verwijderd”.

Herneem vanaf : Stap 9 van de Basisflow.
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UITZONDERING 1
De status van het certificaat <> “Initiated”.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “gelet op de status zijn wijzigingen niet meer
toegelaten”.

Herneem vanaf : Stap 9 van de Basisflow.

UITZONDERING 2
De Certificerende Agent heeft het certificaat in kwestie reeds gedownload.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP
3

ACTOR

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “het downloaden van dit certificaat verhindert
verdere wijzigingen”.

Herneem vanaf : Stap 9 van de Basisflow.
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2.6.2.9.
Taak “Electronic Transfert”
Actors :

Niet van toepassing (taak is geïntegreerd binnen “Handling certificate”).

Precondities :

Postcondities :

-

Er is een akkoord met het derde land in kwestie aangaande digitale
ondertekening.

-

Minstens één
ondertekend.

certificaat,

waarvoor

gebruiker

rechten

heeft,

is

digitaal

Het digitaal ondertekende certificaat zal elektronisch doorgestuurd zijn naar de bevoegde
overheid van het derde land in kwestie.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

1
2

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Vraag aan gebruiker of hij het certificaat effectief elektronisch wenst door te
sturen.
Gebruiker antwoordt bevestigend.

X
X

Openen van berichtenmodule.

4

X

Ophalen van :
- standaardbestemmeling, naargelang land van bestemming.
- standaard tekst.
- standaard onderwerp.
- digitaal ondertekende certificaat.

5

X

Samenstellen van het bericht.

3

6

X

Mogelijkheid tot aanpassen van standaard items.

7

X

Verzenden bericht.

8

X

Terugkeren naar taak “Handling certificate”.

ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker beslist om het certificaat niet elektronisch te verzenden.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker antwoordt negatief.

Herneem vanaf : Stap 8 van de Basisflow.
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UITZONDERING 1
Een of meerdere van de standaard items zijn niet beschikbaar.
Onderstaande flow start na stap 4 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

SYTEEM

5
6

X
X

BESCHRIJVING
Samenstellen van het bericht aan de hand van beschikbare standaard
items.
Invullen van blanco items.

Herneem vanaf : Stap 6 van de Basisflow.

2.6.2.9.1.

Bijkomende Specificaties
FUNCTIONELE AANVULLINGEN

1

Een alternatief voor het fysiek doorsturen van het digitaal ondertekende certificaat is het integreren
van een link (in de vorm van het Becert-nummer) in de body van het doorgestuurde bericht. Na het
aanklikken van deze link zou de bevoegde overheid van het derde land in kwestie dan automatisch
doorverwezen worden naar het certificaat in kwestie.
Er zal ten gepaste tijde onderzocht worden in hoeverre dit technisch realiseerbaar is, vooral met het
oog op het beheren van de toegang tot het beheerssysteem.

FUNCTIONELE VRAGEN
1

De Standaard blokken zijn inhoudelijk te bepalen, zijnde :
- definiëren van default bestemmeling(en) per land
- definiëren van default tekst van het bericht
- definiëren van default onderwerp
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2.6.2.10.
Actors :

Taak “Cancel certificate”

Niet van toepassing (taak is geïntegreerd binnen “Handling certificate”).

Precondities :

Postcondities :

-

Minstens één afgeleverd certificaat is voorhanden in het systeem (status =
“Secured” of “Certified”).

-

Uitsluitend een Certificerende Agent heeft annulatie bevoegdheid.

Het certificaat in kwestie zal geannuleerd zijn en de Status zal gelijk zijn aan “Cancelled”.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

SYSTEEM

BESCHRIJVING

1

X

Controleren dat Status =””Secured” of “Certified” en dat de Certificerende
Agent rechten heeft aangaande het certificaat.

2

X

Oplijsten van checklist (zie functionele aanvullingen).

X

Vraag aan gebruiker of :
- hij het certificaat wenst te annuleren.
- hij het certificaat wenst te annuleren EN de lading heeft het Belgisch
grondgebied reeds verlaten.
- hij het certificaat wenst te vervangen.
- hij deze taak wenst af te sluiten.

3

4
5
6

Gebruiker geeft aan dat hij het certificaat wenst te annuleren.

X
X

Vragen naar de reden van annulatie (eveneens gebaseerd op checklist).
Selecteren van de reden van annulatie.

X

7

X

Status certificaat = “Cancelled”.

8

X

Bewaren van de wijzigingen in de Database.

9

X

Gewijzigde status ook doortrekken naar het archief.

10

X

Tonen van boodschap “Certificaat is geannuleerd”.

11

X

Terugkeren naar taak “Handling certificate”.

ALTERNATIEVE FLOW 1
De Certificerende Agent beslist om de taak af te sluiten.
Onderstaande flow start na stap 3 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

4

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker geeft aan dat hij deze taak wenst af te sluiten.

Herneem vanaf : Stap 11 van de Basisflow.
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ALTERNATIEVE FLOW 2
De Certificerende Agent beslist, op basis van de checklist, om het certificaat te vervangen.
Onderstaande flow start na stap 3 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

4

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker geeft aan dat hij het certificaat wenst te vervangen.

5

X

Aanroepen van taak “Replace certificate”.

Herneem vanaf : N.v.t.

ALTERNATIEVE FLOW 3
We hebben te maken met een annulatie, maar de lading heeft het Belgisch grondgebied reeds verlaten.
Onderstaande flow start na stap 10 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

11

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Aanroepen van taak “Send message(s)” (mail t.a.v. het Hoofdbestuur, als
trigger tot het opstarten van de escalatieprocedure).

Herneem vanaf : Stap 11 van de Basisflow.

UITZONDERING 1
Status <> “Certified” en <> “Secured” of de Certificerende Agent heeft niet de nodige rechten.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “Vervanging van het certificaat is niet toegelaten”.

Herneem vanaf : Stap 11 van de Basisflow.

UITZONDERING 2
De Certificerende Agent heeft de reden van annulatie niet aangeduid.
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow.
STAP
7

ACTOR

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “Reden van annulatie verplicht te selecteren”

Herneem vanaf : Stap 5 van de Basisflow.
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2.6.2.10.1.

Bijkomende Specificaties
FUNCTIONELE AANVULLINGEN

1

Het hanteren van de functies “Cancel certificate” en “Replace certificate” kan slechts onder zeer
strikte condities.
Vandaar dat het uitvoeren van deze functie zal starten met het opsommen van alle voorwaarden
waaraan moet worden voldaan (in de vorm van een checklist), om te kunnen determineren of men
wenst over te gaan tot :
- het annuleren van het certificaat (vb. de vrachtwagen bevindt zich in geladen toestand op de
terreinen van het bedrijf van export, maar de goederen worden niet betaald).
- het annuleren van een certificaat EN het transport is reeds geschied (vb. een container valt bij het
afladen, waarbij de goederen zijn beschadigd en de zending wordt teruggestuurd).
- het vervangen van het certificaat (vb. de exporteur beschikt over een officieel bewijs van verlies).

FUNCTIONELE VRAGEN
1

De exacte inhoud van de checklist dient nog bepaald te worden.

2

De escalatieprocedure dient nog concreet uitgewerkt te worden. (Komt erop neer dat het
Hoofdbestuur contact zal opnemen met de overheid van het derde land in kwestie, teneinde het
gebeuren te bespreken).
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2.6.2.11.
Actors :

Taak “Replace Certificate”

Niet van toepassing (taak is geïntegreerd binnen “Cancel certificate”).

Precondities :

Postcondities :

-

Minstens één afgeleverd certificaat is voorhanden in het systeem (status =
“Secured” of “Certified”).

-

Uitsluitend een Certificerende Agent is bevoegd tot het vervangen van certificaten.

-

Het originele certificaat zal geannuleerd zijn (Status = “Replaced”).

-

Het vervangingscertificaat zal aangemaakt zijn (Status = “Initiated”).

BASISFLOW
STAP

ACTOR

1
2

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Vragen naar de reden van vervanging (gebaseerd op checklist).
Selecteren van de reden van vervanging.

X

3

X

Status originele certificaat = “Replaced”.

4

X

Bewaren van de wijzigingen in de Database.

5

X

Gewijzigde status ook doortrekken naar het archief.

6

X

Overnemen Database gegevens van origineel certificaat ten behoeve van
het vervangingscertificaat.

7

X

Toekennen van BECERT-nummer aan vervangingscertificaat.

8

X

Uitblanken van de validatiegegevens.

9

X

Toevoegen van referentie naar origineel certificaat, zijnde BECERTnummer en datum.

10

X

Status certificaat = “Initiated”.

11

X

Aanmaken van Database gegevens.

12

X

Vraag of gebruiker wenst over te gaan tot validatie.

13

Keuze om niet te valideren.

X

14

X

Tonen van boodschap “Certificaat is vervangen”.

15

X

Terugkeren naar taak “Handling certificate”.
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ALTERNATIEVE FLOW 1
De Certificerende Agent wenst het certificaat, gelijktijdig met het vervangen, te valideren.
Onderstaande flow start na stap 12 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

13

X

14

SYTEEM

BESCHRIJVING
Keuze voor het valideren.

X

Aanroepen van taak “Control certificate”.

Herneem vanaf : Stap 15 van de Basisflow.

UITZONDERING 1
De Certificerende Agent heeft de reden van vervanging niet aangeduid.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP
3

ACTOR

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “Reden van vervanging is verplicht te selecteren”

Herneem vanaf : Stap 2 van de Basisflow.
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2.6.2.12.

Taak “Control certificate”

Actors :

Valt binnen de bevoegdheid van een Certificerende Agent. Uitvoering van deze taak kan
ook voortvloeien uit “Introduct certificate” en “Copy certificate”.

Precondities :

Minstens één certificaat, waarvoor de Certificerende Agent de nodige rechten heeft, moet
geïnitieerd zijn.

Postcondities :

De status zal aangepast zijn, naargelang de aard en voortgang van de controle.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

SYSTEEM

1

X

2

X

BESCHRIJVING
Nagaan dat de gebruiker bevoegd is om een certificaat te controleren (zie
taak “Assign Agent”).

3

X

Aanroepen van taak “Search certificate”, teneinde de gebruiker toe te laten
het gewenste certificaat op het scherm te projecteren.
Uitvoeren van Documenten Controle.

4

X

Documenten en toebehoren goedkeuren.

5
6

X

8

Uitvoeren van een Materiële Controle.

X

7

X

Vraag of gebruiker het certificaat wenst te uploaden.
Aangeven dat hij de offline versie wenst te centraliseren.

X

9

Aanpassen van Status (Status = “Accepted”) in de Database.

X

Aanroepen van taak “Upload”.

10

X

Certificaat deels of volledig goedkeuren.

11

X

Ingave of update van gegevens die gerelateerd zijn aan Materiële Controle.

12
13

X

Vraag of alle gegevens voorhanden zijn (inclusief de laadgegevens).
Bevestigen dat alle gegevens ter beschikking zijn.

X

14

X

Controleren dat alle verplichte velden zijn ingevuld.

15

X

Controleren dat alle velden correct zijn ingevuld (dus dat het ingevoerde
overeenstemt met het verwachte formaat en de toegelaten waardes).

16

X

Aanpassen van Status (Status = “Valid”).

17

X

Doorschrijven van de gegevens naar de Database.

18

X

Aanroepen van taak “Print Certificate”.

19

X

Aanroepen van taak “Update Register”.

20

X

Aanroepen van taak “Send message(s)”.

21

X

Afsluiten van de taak “Control certificate”.
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ALTERNATIEVE FLOW 1
Deze taak is aangeroepen vanuit “Introduct certificate” of “Copy certificate”.
STAP

ACTOR

SYTEEM

-

-

-

BESCHRIJVING
Geen extra stappen, wel het overslaan van een aantal stappen

Herneem vanaf : Stap 5 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 2
De Certificerende Agent keurt de documenten en toebehoren af.
Onderstaande flow start na stap 3 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

4

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Afkeuren van het certificaat.

5

X

Aanpassen van Status in Dbase (Status = “Refused”).

6

X

Aanroepen van taak “Send Message(s)”.

Herneem vanaf : Stap 21 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 3
De Certificerende Agent heeft nood aan extra input (vb. Import Permit), vooraleer een oordeel te kunnen
vellen betreffende de Documenten Controle.
Onderstaande flow start na stap 3 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

4

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Tijdelijk onderbreken van het proces.

5

X

Aanpassen van Status in Dbase (Status = “Hold”).

6

X

Aanroepen van taak “Send Message(s)”.

Herneem vanaf : Stap 21 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 4
Het betreft een niet-elektronisch model, dewelke in de vraagbaak is gecatalogeerd onder de “aanvaarde
modellen” (manueel te verifiëren door de Certificerende Agent, d.m.v. taak “consult non-electronic templates”).
Onderstaande flow start na stap 3 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

4

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Vaststelling dat, op basis van product – derde land combinatie, het model
zit vervat in de folder “aanvaarde modellen” van de vraagbaak.

Herneem vanaf : Stap 4 van de Basisflow + “skippen” van stappen 7, 8, 9 en 18.
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ALTERNATIEVE FLOW 5
Het betreft een niet-elektronisch model, dewelke in de vraagbaak is gecatalogeerd onder de “geweigerde
modellen” (manueel te verifiëren door de Certificerende Agent, d.m.v. taak “consult non-electronic templates”).
Onderstaande flow start na stap 3 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

SYTEEM

BESCHRIJVING

4

X

Vaststelling dat, op basis van product – derde land combinatie, het model
zit vervat in de folder “geweigerde modellen” van de vraagbaak.

5

X

Afkeuren van het certificaat.

6

X

Aanpassen van Status in Dbase (Status = “Refused”).

7

X

Aanroepen van taak “Send Message(s)”.

Herneem vanaf : Stap 21 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 6
Het betreft een niet-elektronisch model, dewelke NIET in de vraagbaak is gecatalogeerd, waardoor escalatie
naar de VIZ zich opdringt.
Onderstaande flow start na stap 3 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

SYTEEM

BESCHRIJVING

4

X

Vaststelling dat, op basis van product – derde land combinatie, het model
niet vervat zit in de vraagbaak.

5

X

Aanvinken van checkbox “escalatie”.

6

X

Aanpassen van Status in Dbase (Status = “Hold”).

7

X

Aanroepen van taak “Send Message(s)”.

Herneem vanaf : Stap 21 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 7
De gebruiker wenst het certificaat niet te uploaden.
Onderstaande flow start na stap 7 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

8

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Aangeven dat er geen offline kopie voorhanden is.

Herneem vanaf : Stap 10 van de Basisflow.
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ALTERNATIEVE FLOW 8
In combinatie met het uploaden van het certificaat, zal het beheerssysteem detecteren dat het certificaat in
offline modus is afgeleverd (gewoon papier).
Onderstaande flow start na stap 9 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

SYTEEM

BESCHRIJVING

10

X

Aanpassen van Status (Status = “Certified”).

11

X

Toeleveren van meest recentste versie aan archiveringsmechanisme.

Herneem vanaf : Stap 19 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 9
In combinatie met het uploaden van het certificaat, zal het beheerssysteem detecteren dat het certificaat in
offline modus is afgeleverd (beveiligd papier).
Onderstaande flow start na stap 9 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

SYTEEM

BESCHRIJVING

10

X

Aanpassen van Status (Status = “Secured”).

11

X

Toeleveren van meest recentste versie aan archiveringsmechanisme.

Herneem vanaf : Stap 19 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 10
Het certificaat wordt afgekeurd n.a.v. de fysieke controle.
Onderstaande flow start na stap 9 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

10

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Afkeuren van het certificaat.

11

X

Aanpassen van Status in Dbase (Status = “Refused”).

12

X

Aanroepen van taak “Send Message(s)”.

Herneem vanaf : Stap 21 van de Basisflow.

BECERT - BPR versie 1.21.doc

Page 82

FAVV – AFSCA: Project BECERT

ALTERNATIEVE FLOW 11
Niet alle gegevens zijn voorhanden om de fase Materiële Controle te kunnen afsluiten (vb. laadgegevens
ontbreken, waaronder : gewicht, transportmiddel, nummerplaten,…).
Onderstaande flow start na stap 9 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

10

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Tijdelijk onderbreken van het proces.

11

X

Aanpassen van Status in Dbase (Status = “Hold”).

12

X

Aanroepen van taak “Send Message(s)”.

Herneem vanaf : Stap 21 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 12
Het betreft een niet-elektronisch model waarvan de VIZ het akkoord heeft gegeven tot certificatie (status =
“Accepted”)
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

SYTEEM

-

-

-

BESCHRIJVING
Geen extra stappen, wel het “skippen” van een aantal stappen, namelijk :
stap 3, stap 4, stap 5, stap 7, stap 8, stap 9 en stap 18.
Afwijkende stap 16 : Aanpassen van Status (Status = “Certified”).

Herneem vanaf : Stap 6 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 13
Status = “Accepted” en de Agent wenst het resultaat van de Materiële Controle te verwerken.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

SYTEEM

-

-

-

BESCHRIJVING
Geen extra stappen, wel het overslaan van een aantal stappen

Herneem vanaf : Stap 6 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 14
Status = “Valid” en Agent wenst het certificaat af te leveren.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

SYTEEM

-

-

-

BESCHRIJVING
Geen extra stappen, wel het overslaan van een aantal stappen

Herneem vanaf : Stap 18 van de Basisflow.
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ALTERNATIEVE FLOW 15
De behandelende Agent herneemt het eerder onderbroken certificeringproces.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

4

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Aanpassen van Status (Status = Voorgaande Status).

Herneem vanaf :
- Stap 3 indien Voorgaande Status = “Initiated”.
- Stap 6 indien Voorgaande Status = “Accepted”.
- Stap 18 indien Voorgaande Status = “Valid”.

UITZONDERING 1
De gebruiker beschikt niet over de nodige rechten om een certificaat te controleren.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “Gebruiker is niet bevoegd”.

Herneem vanaf : Stap 21 van de Basisflow.

UITZONDERING 2
De gebruiker heeft niet alle verplichte velden ingevuld.
Onderstaande flow start na stap 14 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

15

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “velden ‘veld1, veld2, enz’. verplicht in te vullen”.

Herneem vanaf : Stap 11 van de Basisflow.

UITZONDERING 3
Een of meerdere velden zijn niet correct ingevuld.
Onderstaande flow start na stap 15 van de Basisflow.
STAP
16

ACTOR

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “ de ingave bij velden ‘veld1, veld2, enz’. is niet
geldig”.

Herneem vanaf : Stap 11 van de Basisflow.
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2.6.2.12.1.

Bijkomende Specificaties
FUNCTIONELE AANVULLING

1

De mogelijkheid bestaat dus dat een certificaat in offline modus zal worden afgeleverd.
Dit wil dus zeggen dat in dergelijk geval de controle aangaande juistheid en volledigheid van de
gegevens eveneens offline zal moeten geschieden.
Tevens dient het systeem te memoriseren dat een certificaat offline is afgeleverd (hetzij op gewoon
papier, hetzij op beveiligd papier). Dit om te vermijden dat er na het opladen nogmaals een origineel
zou worden gegenereerd.

2

In geval van de export van diervoeders (Exclusief Petfood en fytosanitaire certificaten) zal de VIE de
rol van Certificerende Agent (tijdelijk) op zich nemen.

3

De weigering van een zending zal ook leiden tot een informatieve mail naar de overige PCE’s. Deze
informatie kan dan gehanteerd worden om dubbele aanbiedingen van dezelfde zendingen te kunnen
onderscheppen.

4

In het geval van een niet-elektronisch model kan het zijn dat de gegevens, die bijvoorbeeld
gerelateerd zijn aan het laden van de goederen, naderhand worden aangevuld. Dit aanvullen zal
geschieden op een geprinte versie van het niet-elektronisch model. Dit wil zeggen dat het opgeladen
model niet langer zal overeenstemmen met het gecomplementeerde, en mogelijk afgeleverde,
certificaat.
Om dit op te vangen is de beslissing genomen om niet-elektronische modellen niet te laten
doorstromen naar het elektronisch archief. Bijgevolg dient zo een model na aflevering niet meer
gescand te worden. Uiteraard zullen alle niet-elektronische modellen wel deel uitmaken van het
papieren archief.

FUNCTIONELE VRAGEN
1

Welke (verplichte) velden zijn gelinkt aan model waarvoor nog geen web-based template bestaat ?

2

Welke velden mogen door de Certificerende Agent aangepast worden na het voltooien van de Fysieke
Controle en/of voor het afleveren van het certificaat ?

3

Welke velden mogen door de Operator aangepast worden na het voltooien van de Fysieke Controle ?
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2.6.2.13.
Taak “Update Registry”
Actors :

Niet van toepassing (taak is geïntegreerd binnen “Control certificate”).

Precondities :

-

Postcondities :

De Certificerende Agent zal een certificaat hebben goedgekeurd (Status =
“Valid”).

Het persoonlijk register van een agent zal bijgewerkt zijn.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

SYSTEEM

BESCHRIJVING

1

X

Verzamelen van de vereiste gegevens teneinde een lijn bij het register te
kunnen bijschrijven, zijnde : volgnummer, BECERT-nummer, naam agent,
datum van afgifte, type certificaat, omschrijving en identificatie van het
product, erkenningsnummer inrichting van verzending en ISO-code van het
e
3 land.

2

X

Doorschrijven van de gegevens naar het register.

3

X

Terugkeren naar taak “Control certificate”.

2.6.2.13.1.

Bijkomende Specificaties
FUNCTIONELE AANVULLING

1

Type certificaat :
- veterinair certificaat = “VE”
- fytosanitair certificaat = “FY”
- diervoerdercertificaat = “AD”
- certificaat voor levensmiddelen = “DL”
- normcontrolecertificaat = “??”

2

Alternatief voor Erkenningsnummer = vestigingseenheids-nummer (VEN) + naam gekoppeld aan
deze VEN, overeenkomstig de plaats van export.

FUNCTIONELE VRAGEN
1

Wat is het algoritme ten behoeve van het afleiden van het volgnummer ?
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2.6.2.14.
Actors :

Taak “Print Certificate”

Niet van toepassing (taak is geïntegreerd binnen “Handling certificate” en “Control
certificate”).

Precondities :

Postcondities :

-

Minstens één certificaat, waarvoor gebruiker bevoegdheid heeft, is opgeslagen in
het systeem.

-

Indien het afdrukken gebeurt in het kader van certificatie, kan er mogelijk nood
zijn aan beveiligd papier.
De printer dient vooraf geladen zijn met dergelijk
papier.

Het certificaat zal afgeprint zijn, en dit al dan niet op beveiligd papier.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

1

2

3

SYSTEEM

BESCHRIJVING

X

Controle op Status van certificaat en type gebruiker.

X

- Type gebruiker = Certificerende Agent of Operator
- Land van bestemming vereist dat er wordt afgedrukt op beveiligd papier
- Status = “Valid”
Het systeem stelt de vraag of gebruiker het certificaat :
- wenst af te drukken op beveiligd papier.
- wenst af te drukken in test modus.
- niet wenst af te drukken.

X

De gebruiker verkiest om het certificaat af te drukken op beveiligd papier.

4

X

Verzoek om de printlade te voorzien van beveiligd papier.

5

X

Afleiden (o.b.v. register beveiligd papier)
e
paginanummer bij het 1 vel beveiligd papier.

6

afficheren

van

het

Confirmeren van het paginanummer.

X

7

X

Afdrukken van het certificaat op beveiligd papier.

8

X

Vraag of het afdrukken geslaagd is.

9

en

Bevestigen dat het afdrukken is gelukt.

X
X

Registratie in Database dat het certificaat is afgeleverd
(Status = “Secured”).

11

X

Aanpassen register beveiligd papier (Dbase) : t.t.z. velden Agentnummer,
Becert-nummer en Datum ondertekening (systeemdatum) invullen
betreffende iedere gebruikt nummer (afleiden o.b.v. aantal geprinte
pagina’s).

12

X

Toeleveren van meest recentste versie aan archiveringsmechanisme.

13

X

Terugkeren naar aanroepende taak.

10

BECERT - BPR versie 1.21.doc

Page 87

FAVV – AFSCA: Project BECERT

ALTERNATIEVE FLOW 1
Zelfde condities als bij de Basisflow, maar de gebruiker wenst het nummer van beveiligd papier te overrulen.
Onderstaande flow start na stap 5 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

SYTEEM

BESCHRIJVING

6

X

Overrulen van het nummer van beveiligd papier.

7

X

Opgeven van het paginanummer bij het 1 vel beveiligd papier.

e

Herneem vanaf : Stap 7 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 2
Zelfde condities als bij de Basisflow, maar het afdrukken is mislukt (vb. printer blockage).
Onderstaande flow start na stap 8 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

9

X

10
11

SYTEEM

Gebruiker geeft aan dat het printen niet geslaagd is.
X

X

12

BESCHRIJVING

Vraag tot volledige, dan wel gedeeltelijke herprint.
Keuze voor volledige herprint.

X

Aanpassen register beveiligd papier (Dbase) : t.t.z. velden Agentnummer,
Becert-nummer en Datum ondertekening (systeemdatum) invullen
betreffende iedere gebruikt nummer (afleiden o.b.v. aantal geprinte
pagina’s). De switch Gecanceld dient ook geactiveerd te worden bij iedere
pagina.

Herneem vanaf : Stap 7 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 3
Zelfde condities als bij de Basisflow, maar het afdrukken is mislukt (vb. printer blockage).
Onderstaande flow start na stap 8 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

9

X

10
11
12

13

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker geeft aan dat het printen niet geslaagd is.

X
X

Vraag tot volledige, dan wel gedeeltelijke herprint.
Keuze voor gedeeltelijke herprint door opgeven paginanummers.

X

Herprint van geselecteerde pagina’s.

X

Aanpassen register beveiligd papier (Dbase) : t.t.z. velden Agentnummer,
Becert-nummer en Datum ondertekening (systeemdatum) invullen
betreffende iedere gebruikt nummer (afleiden o.b.v. aantal geprinte
pagina’s). De switch Gecanceld dient ook geactiveerd te worden bij iedere
geherprinte pagina.

Herneem vanaf : Stap 8 van de Basisflow.
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ALTERNATIEVE FLOW 4
Type gebruiker = Certificerende Agent of Operator en Status = “Valid”.
De gebruiker wenst af te drukken in test modus.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

3

X

4

SYTEEM

BESCHRIJVING
De gebruiker verkiest om het certificaat af te drukken in test modus.

X

Afdrukken van certificaat op gewoon papier.

Herneem vanaf : Stap 2 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 5
Type gebruiker = Certificerende Agent, de Status = “Valid” en het certificaat is bestemd voor een land
waarmee een overeenkomst is aangaande het digitaal ondertekenen van certificaten.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Aanroepen van de taak “Electronic Certification”.

Herneem vanaf : Stap 12 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 6
Type gebruiker = Certificerende Agent of Operator, de Status = “Valid” en het certificaat is bestemd voor een
land dat vereist dat er NIET wordt afgedrukt op beveiligd papier en is er GEEN overeenkomst aangaande het
digitaal handtekenen van certificaten.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2
3

SYTEEM
X

X

BESCHRIJVING
Het systeem stelt de vraag of de gebruiker het certificaat :
- wenst af te drukken.
- niet wenst af te drukken.
De gebruiker wenst het certificaat af te drukken.

4

X

Afdrukken van certificaat op gewoon papier.

5

X

Vraag of het afdrukken geslaagd is.

6
7

X

Bevestigen dat het afdrukken is gelukt.
X

Registratie in Database dat het certificaat is afgeleverd
(status = “Certified”).

Herneem vanaf : Stap 12 van de Basisflow.
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ALTERNATIEVE FLOW 7
Zelfde condities dan bij de Alternatieve Flow 5, maar het afdrukken is mislukt (vb. printer blockage).
Onderstaande flow start na stap 5 van Alternatieve Flow 5.
STAP

ACTOR

6

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker geeft aan dat het printen niet geslaagd is.

Herneem vanaf : Stap 4 van Alternatieve Flow 6.

ALTERNATIEVE FLOW 8
Het certificaat is reeds afgeleverd (Status = “Secured”) of reeds digitaal ondertekend (Status = “Certified”).
De gebruiker is geen VIZ en geen VIE.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

SYTEEM

BESCHRIJVING

2

X

Het systeem stelt de vraag of de gebruiker :
- een kopie wenst te genereren.
- of niet wenst af te drukken.

3

X

De gebruiker wenst een kopie te genereren.

4

X

Vraag naar de bestemming van de kopie.

5

X

6

Ingeven van bestemming.
X

Afdrukken van een kopie op gewoon papier, volgens lay-out “specimen”
met volgende vermelding in koptitel “Kopie conform voor bestemming”.

Herneem vanaf : Stap 13 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 9
Het certificaat is reeds afgeleverd (Status = “Secured”) of reeds digitaal ondertekend (Status = “Certified”).
De gebruiker is een VIZ of een VIE.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

3
4

SYTEEM

X

X

BESCHRIJVING
Het systeem stelt de vraag of de gebruiker :
- een herprint van het origineel wenst te genereren.
- of een kopie wenst te genereren.
- of niet wenst af te drukken.
De gebruiker wenst een herprint uit te voeren.

X

Uitvoeren van een herprint.

Herneem vanaf : Stap 13 van de Basisflow.
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ALTERNATIEVE FLOW 10
Het certificaat is nog niet afgeleverd (Status <> “Secured”) en nog niet digitaal ondertekend (Status <>
“Certified”) en :
- Type gebruiker <> Certificerende Agent en <> Operator of
- Type gebruiker = Certificerende Agent of Operator en Status <> “valid”
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2
3

SYTEEM
X

X

4

BESCHRIJVING
Het systeem stelt de vraag of de gebruiker het certificaat :
- wenst af te drukken.
- niet wenst af te drukken.
De gebruiker wenst het certificaat af te drukken.

X

Afdrukken van certificaat op gewoon papier (draft).

Herneem vanaf : Stap 13 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 11
De gebruiker wenst niet af te drukken.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

3

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
De gebruiker verkiest om het certificaat niet af te drukken.

Herneem vanaf : Stap 13 van de Basisflow.
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2.6.2.14.1.

Bijkomende Specificaties
FUNCTIONELE AANVULLING

1

Samenvattend kan met stellen dat :
- afdrukken als draft, dus voor het daadwerkelijk afleveren, ten allen tijde kan.
- na het afleveren, een herprint van het origineel enkel kan geschieden binnen het Hoofdbestuur.
- overige stakeholders na het afleveren uitsluitend een kopie kunnen genereren.

2

Ten gevolge van het feit dat Operator mogelijk geen of slechts gedeeltelijk gebruik maakt van het
BECERT-systeem kan het zijn dat de paginanummers van beveiligd papier , zoals deze zijn
opgeslagen binnen het BECERT-beheerssysteem, niet aaneensluitend zijn.
Vandaar dat het automatisch bepaalde paginanummer (o.b.v. het register van beveiligd papier) moet
kunnen overruled worden.

FUNCTIONELE VRAGEN
1

Op welke manier kan er visueel kenbaar gemaakt worden dat er afgedrukt wordt in “specimen” layout?

2

Wat indien er meerdere geprinte exemplaren van het certificaat vereist zijn, teneinde te voldoen aan
de wettelijke voorwaarden ?

3

Worden de, al dan niet wettelijk verplichte, bijlagen default ook afgeprint ?
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2.6.2.15.
Actors :

Taak “Electronic Certification”

Niet van toepassing (taak is geïntegreerd binnen “Print certificate”).

Precondities :

Postcondities :

-

Een certificaat dient gevalideerd te zijn door de Certificerende Agent.

-

Er is een overeenkomst met het land van bestemming aangaande het digitaal
ondertekenen van certificaten.

Alle gegevens die nodig zijn om het certificaat af te kunnen leveren, zullen elektronisch
toegevoegd zijn.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

SYSTEEM

BESCHRIJVING

1

X

Ophalen van de systeemdatum, -plaats en de digitale handtekening (naam,
handtekening en officiële stempel) die gekoppeld is aan die welbepaalde
Certificerende Agent.

2

X

Bovenstaande gegevens importeren in het certificaat.

3

X

Aanpassen Status (Status = “certified”).

4

X

Opslaan van die gegevens in de Database.

5

X

Terugkeren naar aanroepende taak.

ALTERNATIEVE FLOW 1
De digitale handtekening van de Certificerende Agent wordt niet aangetroffen in systeem.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP
2

ACTOR

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “Digitale handtekening niet beschikbaar”.

Herneem vanaf : Stap 5 van de Basisflow.
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2.6.2.16.

Taak “Send Message(s)”

Actors :

Niet van toepassing (taak is geïntegreerd binnen “Introduct certificate” , “Control
certificate”, “Copy certificate”, “Change certificate” en “Delete certificate”).

Precondities :

Eén van bovenstaande taken is uitgevoerd.

Postcondities :

Sommige (groepen) gebruikers zullen een systeembericht ontvangen, ter verwittiging dat
er een certificaat is : geïnitieerd, gevalideerd, gekopieerd, gewijzigd of verwijderd.
Ook het hanteren van de status “hold”, door de Certificerende Agent, zal leiden tot een
informatief systeembericht.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

SYSTEEM

BESCHRIJVING

1

X

Nagaan welke (groepen) gebruikers een systeembericht dienen te
ontvangen.

2

X

Samenstellen van het te verzenden bericht.

3

X

Daadwerkelijk versturen van het systeembericht.

4

X

Terugkeren naar aanroepende taak.

2.6.2.16.1.

Bijkomende Specificaties
FUNCTIONELE AANVULLING

1

De body van het bericht dient voorzien te zijn van een referentie naar het certificaat in kwestie, zijn
het BECERT-nummer. Het aanklikken van dit nummer zal als gevolg hebben dat er wordt doorgelinkt
naar het BECERT-beheerssysteem en dat het bijhorende certificaat op het scherm wordt
geprojecteerd. De taak “handling certificate” zal vervolgens de controle overnemen.

2

In het onderwerp bij ieder bericht dient duidelijk vermeld te worden welke actie aan de oorzaak lag
van het bericht.

FUNCTIONELE VRAGEN
1

Welke (groepen) gebruikers dienen een bericht te krijgen, afhankelijk van de gebeurtenis ?
En wat is de precieze inhoud van deze berichten ?
- Initiëren certificaat / aanmelding :
- Valideren certificaat / aanmelding :
- Kopiëren certificaat :
- Wijzigen certificaat / aanmelding :
- Verwijderen certificaat / aanmelding :
- Opladen van een niet-elektronisch model :
- Na uitvoeren van Documenten controle en een andere Agent zal instaan voor de Materiële Controle:
- Na uitvoeren van de Materiële controle en een andere Agent zal instaan voor het afleveren :
- Bij het tijdelijk onderbreken van het validatieproces (status = HOLD) :
- Bij het hernemen van een tijdelijk onderbroken validatieproces :
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2.6.2.17.

Taak “Manage the flow of messages”

Actors :

VIZ = Verantwoordelijke van Internationale Zaken (DG Controlebeleid).

Precondities :

N.v.t.

Postcondities :

De verschillende bericht types, die zullen worden uitgewisseld tussen bepaalde (groepen)
gebruikers, zijn opgeslagen in de Database.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

SYSTEEM

BESCHRIJVING

1

X

Controle dat de gebruiker bevoegd is om de berichttypes te bewerken.

2

X

3

X

Vraag of gebruiker een berichttype wenst te creëren, te wijzigen of te
verwijderen.
Keuze voor het creëren van een nieuw type.

4

X

Ingeven van unieke naam voor het berichttype.

X

Selecteren van :
- proces(sen) waaraan het bericht wordt gekoppeld.
- type gebruiker(s) die bericht kunnen triggeren.
- type gebruiker(s) die bericht zullen ontvangen.

5

6

X

Controleren dat alle verplichte velden zijn ingevuld en dat alle verplichte
selecties zijn gemaakt.

7

X

Controleren dat alle velden correct zijn ingevuld (dus dat het ingevoerde
overeenstemt met het verwachte formaat en de toegelaten waardes).

8

X

Voorstel om het berichttype al dan niet te bewaren.

9

Keuze om berichttype te bewaren.

X

10

X

Wijzigingen doorschrijven naar Database.

11

X

Vraag of gebruiker de taak wenst af te sluiten of nog een type wil
aanmaken, wijzigen of verwijderen.

12
13

Keuze om de taak af te sluiten.

X
X
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ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker opteert om een bestaand berichttype te wijzigen.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

3

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Keuze voor het wijzigen van een berichttype.

4

X

Opzoeken van bestaande berichttypes in Database.

5

X

Op het scherm projecteren van de bestaande types.

6

X

Selectie van het te wijzigen type.

Herneem vanaf : Stap 5 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 2
De gebruiker opteert om een bestaand berichttype te verwijderen.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

3

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Keuze voor het verwijderen van een berichttype.

4

X

Opzoeken van bestaande berichttypes in Database.

5

X

Op het scherm projecteren van de bestaande types.

6

X

7
8

Selectie van het te verwijderen type.
X

X

9

Vraag tot bevestiging van dit verwijderen.
Bevestigt verwijderen.

X

Berichttype in kwestie verwijderen uit Database.

Herneem vanaf : Stap 11 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 3
De gebruiker beslist om het type bericht en/of zijn wijzigingen te annuleren.
Onderstaande flow start na stap 8 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

9

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Keuze om berichttype en/of zijn wijzigingen niet te bewaren.

Herneem vanaf : Stap 11 van de Basisflow.
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ALTERNATIEVE FLOW 4
De gebruiker wil nog een type aanmaken, wijzigen of verwijderen.
Onderstaande flow start na stap 11 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

12

X

SYSTEEM

BESCHRIJVING
Keuze om nog een type aan te maken, te wijzigen of te verwijderen.

Herneem vanaf : Stap 3 van de Basisflow.

UITZONDERING 1
De gebruiker is geen Verantwoordelijke van Internationale Zaken.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap : “Gebruiker is niet gemachtigd”.

Herneem vanaf : Stap 13 van de Basisflow.

UITZONDERING 2
De gebruiker bevestigt het verwijderen van een berichttype niet.
Onderstaande flow start na stap 7 van de Alternatieve Flow 2.
STAP

ACTOR

8

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Annuleert het verwijderen.

Herneem vanaf : Stap 11 van de Basisflow.

UITZONDERING 3
Er is nog geen berichttype voorhanden in de Database.
Onderstaande flow start na stap 4 van de Alternatieve Flow 1 en Alternatieve Flow 2.
STAP

ACTOR

5

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap : “Geen berichttype gevonden”.

Herneem vanaf : Stap 11 van de Basisflow.

UITZONDERING 4
De gebruiker heeft niet alle verplichte velden ingevuld.
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow.
STAP
7

ACTOR

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “velden ‘veld1, veld2, enz’. verplicht in te vullen”.

Herneem vanaf : Stap 5 van de Basisflow.
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UITZONDERING 5
Een of meerdere velden zijn niet correct ingevuld.
Onderstaande flow start na stap 7 van de Basisflow.
STAP
8

ACTOR

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “ de ingave bij velden ‘veld1, veld2, enz’. is niet
geldig”.

Herneem vanaf : Stap 5 van de Basisflow.
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2.6.2.18.

Taak “Manage import conditions”

Actors :

VIZ = Verantwoordelijke van Internationale Zaken (DG Controlebeleid)

Precondities :

N.v.t.

Postcondities :

De invoervoorwaarden, gelinkt aan een specifiek bilateraal model, zullen opgeslagen zijn
in de Database.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

SYSTEEM

1

X

2

X

BESCHRIJVING
Controle dat de gebruiker bevoegd is om de invoervoorwaarden te
bewerken.

3

X

Vraag of gebruiker invoervoorwaarden wenst te creëren, te wijzigen of te
verwijderen.
Keuze voor het creëren van invoervoorwaarden.

4

X

Selecteren van combinatie land - product.

5

X

Intypen van de invoervoorwaarden.

6
7

X

Voorstel om de invoervoorwaarden al dan niet te bewaren.
Keuze om de invoervoorwaarden te bewaren.

X

8

X

Wijzigingen doorschrijven naar Database.

9

X

Vraag of gebruiker de taak wenst af te sluiten of nog invoervoorwaarden wil
aanmaken, wijzigen of verwijderen.

10

Keuze om de taak af te sluiten.

X

11

X

Afsluiten van de taak “Manage import conditions”.

ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker opteert om invoervoorwaarden te wijzigen.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

3

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Keuze voor het wijzigen van invoervoorwaarden.

4

X

Opzoeken van bestaande land – product combinaties in Database.

5

X

Op het scherm projecteren van de bestaande combinaties.

6
7

X

Selectie van de te wijzigen combinatie.
X

Op het scherm projecteren van de invoervoorwaarden bij die combinatie.

Herneem vanaf : Stap 5 van de Basisflow.
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ALTERNATIEVE FLOW 2
De gebruiker opteert om invoervoorwaarden te verwijderen.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

3

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Keuze voor het verwijderen van invoervoorwaarden.

4

X

Opzoeken van bestaande land – product combinaties in Database.

5

X

Op het scherm projecteren van de bestaande combinaties.

6

X

7
8

Selectie van de te verwijderen combinatie.
X

X

9

Vraag tot bevestiging van dit verwijderen.
Bevestigt verwijderen.

X

Invoervoorwaarden onder die combinatie verwijderen uit Database.

Herneem vanaf : Stap 9 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 3
De gebruiker beslist om te wijzigingen te annuleren.
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

7

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Keuze om de wijzigingen niet te bewaren.

Herneem vanaf : Stap 9 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 4
De gebruiker wil nog invoervoorwaarden aanmaken, wijzigen of verwijderen.
Onderstaande flow start na stap 9 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

10

X

SYSTEEM

BESCHRIJVING
Keuze om nog invoervoorwaarden aan te maken, te wijzigen of te
verwijderen.

Herneem vanaf : Stap 3 van de Basisflow.

UITZONDERING 1
De gebruiker is geen Verantwoordelijke van Internationale Zaken.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP
2

ACTOR

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap : “Gebruiker is niet gemachtigd”.

Herneem vanaf : Stap 11 van de Basisflow.
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UITZONDERING 2
Er bestaan reeds invoervoorwaarden onder de combinatie land – product, waardoor creatie geen geldige
optie is.
Onderstaande flow start na stap 4 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

5

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap : “er bestaan reeds invoervoorwaarden onder de
combinatie land – product”.

Herneem vanaf : Stap 9 van de Basisflow.

UITZONDERING 3
De gebruiker bevestigt het verwijderen van invoervoorwaarden binnen een combinatie land - product niet.
Onderstaande flow start na stap 7 van de Alternatieve Flow 2.
STAP

ACTOR

8

X

SYSTEEM

BESCHRIJVING
Annuleert het verwijderen.

Herneem vanaf : Stap 9 van de Basisflow.

UITZONDERING 4
Er zijn nog geen invoervoorwaarden gestockeerd in de Database.
Onderstaande flow start na stap 4 van de Alternatieve Flow 1 en Alternatieve Flow 2.
STAP
5

ACTOR

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap : “Geen invoervoorwaarden gevonden”.

Herneem vanaf : Stap 9 van de Basisflow.
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2.6.2.19.

Taak “Manage templates”

Actors :

VIZ = Verantwoordelijke van Internationale Zaken (DG Controlebeleid)

Precondities :

n.v.t.

Postcondities :

Een nieuw model van certificaat zal opgeslagen zijn in het beheersysteem, of een
bestaand model zal gewijzigd of verwijderd zijn.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

SYSTEEM

BESCHRIJVING

1

X

Controleren dat gebruiker wel degelijk een VIZ is.

2

X

Tonen van een lijst van bestaande modellen.

X

Keuze laten tussen :
- een nieuw model te creëren.
- een bestaand model te selecteren.
- navigeren naar overzicht van niet-elektronische certificaatmodellen.
- taak te beëindigen.

3

4

X

Keuze om een nieuw model te creëren.

5

X

Ingeven naam van nieuwe model.

6

X

Selectie van : type model (bilateraal, algemeen), productgroep, landcode
(indien van toepassing).

7

X

Kiezen van “standaard”velden t.b.v. het nieuwe model.

8

X

Kiezen van “specifieke”velden t.b.v. het nieuwe model.

9

X

Creëren van mogelijke nieuwe “specifieke”velden die noodzakelijk zijn,
maar nog niet bestaan binnen het systeem.

10

X

Vraag tot opslaan van de bovenstaande velden.

11

X

Opslaan van velden binnen nieuwe model.

12

X

Opmaak van vaste tekst en lay-out van het nieuwe model.

13

X

Koppelen vaste tekst aan “standaard”velden en “specifieke”velden.

14

X

Vraag tot opslaan van het model.

15

X

Opslaan van het model, evenals : naam gebruiker, creatiedatum,…

16

X

Voorstel om terug te keren naar overzicht bestaande modellen of om de
taak af te sluiten.

17
18

Kiezen tot afsluiten van de taak.

X
X
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ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker verkiest om een bestaand model te wijzigen.
Onderstaande flow start na stap 3 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

4

X

5

SYSTEEM

BESCHRIJVING
Kiezen van een bestaand model.

X

Tonen van het model en keuze laten tussen : wijzigen of verwijderen.

6

X

Keuze voor wijzigen van het model.

7

X

Wijzigen van de gegevens van het model. T.t.z. dat de gebruiker een
invoerveld of vaste tekst of lay-out moet kunnen wijzigen of verwijderen.

Herneem vanaf : Stap 14 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 2
De gebruiker verkiest om een bestaand model te creëren, vertrekkende van een bestaand model.
Onderstaande flow start na stap 3 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

4

X

5

SYSTEEM

BESCHRIJVING
Kiezen van een bestaand model.

X

Tonen van het model en keuze laten tussen : wijzigen of verwijderen.

6

X

Keuze voor wijzigen van het model.

7

X

Wijzigen van de gegevens van het model. T.t.z. dat de gebruiker een
invoerveld of vaste tekst moet kunnen wijzigen of verwijderen.

8

X

Vraag tot bewaren van het model onder een nieuw naam (soort van “save
as”).

Herneem vanaf : Stap 15 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 3
De gebruiker wenst een model certificaat te verwijderen.
Onderstaande flow start na stap 3 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

4

X

5
6

9

BESCHRIJVING
Kiezen van een bestaand model.

X
X

7
8

SYSTEEM

Tonen van het model en keuze laten tussen : wijzigen of verwijderen.
Keuze voor verwijderen van het model.

X
X

Vraag om bevestiging.
Bevestigen.

X

Verwijderen van model uit lijst.

Herneem vanaf : Stap 16 van de Basisflow.
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ALTERNATIEVE FLOW 4
De gebruiker beslist om terug te keren naar het overzicht van de bestaande modellen.
Onderstaande flow start na stap 16 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

17

X

SYSTEEM

BESCHRIJVING
Keuze om terug te keren naar het overzicht van de bestaande modellen.

Herneem vanaf : Stap 2 van de Basisflow.

UITZONDERING 1
De gebruiker is geen verantwoordelijke van Internationale Zaken.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP
2

ACTOR

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap : “Gebruiker is niet gemachtigd om de modellen van
certificaten te beheren”.

Herneem vanaf : Stap 18 van de Basisflow.
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BASISFLOW 2 – Niet-elektronische certificaatmodellen
STAP

ACTOR

SYSTEEM

BESCHRIJVING

1

X

Controleren dat gebruiker wel degelijk een VIZ is.

2

X

Tonen van een lijst van bestaande modellen.

X

Keuze laten tussen :
- een nieuw model te creëren.
- een bestaand model te selecteren.
- navigeren naar overzicht van niet-elektronische certificaatmodellen.
- taak te beëindigen.

3

4

5

6

X

Alfabetische lijst samenstellen en visualiseren, zijnde :
Product (sorteerveld), derde land (sorteerveld), modelnaam, oplaaddatum
en status (aanvaard / geweigerd).
Aanklikken van drukknop “toevoegen model”.

X

7
8

Keuze om te navigeren naar overzicht van niet-elektronische modellen.

X

X

Visualiseren van scherm in kwestie.
Ingave van : product, derde land, modelnaam en status. Evenals integratie
van gescand model als bijlage.

X

9

X

Controleren dat alle verplichte velden zijn ingevuld.

10

X

Controleren dat alle velden correct zijn ingevuld (dus dat het ingevoerde
overeenstemt met het verwachte formaat en de toegelaten waardes).

11

X

Voorstel om het model al dan niet te bewaren.

12

Keuze om het model te bewaren.

X

13

X

Wijzigingen doorschrijven naar Database.

14

X

Vraag of gebruiker nog een model wenst op te laden.

15
16
17
18

Gebruiker geeft aan dat hij geen model meer wenst op te laden.

X
X

Alfabetische lijst (zie stap 5) opnieuw visualiseren.
Aanklikken van drukknop “afsluiten taak”.

X
X

BECERT - BPR versie 1.21.doc

Beëindigen van taak “manage templates”.

Page 105

FAVV – AFSCA: Project BECERT

ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker verkiest om de status van het model te wijzigen (ttz van aanvaard naar geweigerd of visa versa).
Onderstaande flow start na stap 5 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

6

X

Gebruiker selecteert een certificaatmodel.

7

X

Wijzigen van status (via drop-down menu).

8
9

SYSTEEM

X
X

10

BESCHRIJVING

Vraag tot bevestiging.
Gebruiker bevestigt.

X

Wijzigen van status in Database.

Herneem vanaf : Stap 5 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 2
De gebruiker verkiest om een niet-elektronisch certificaatmodel te verwijderen.
Onderstaande flow start na stap 5 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

6

X

Gebruiker selecteert een certificaatmodel.

7

X

Aanklikken van drukknop “verwijderen model”.

8
9

SYSTEEM

X
X

10

BESCHRIJVING

Vraag tot bevestiging.
Gebruiker bevestigt.

X

Verwijderen van model uit Database.

Herneem vanaf : Stap 5 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 3
De gebruiker verkiest om het invoerscherm te verlaten, zonder een nieuw model te introduceren.
Onderstaande flow start na stap 7 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

8

X

9

SYSTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker opteert om het invoerscherm te verlaten.

X

Afsluiten van het scherm in kwestie.

Herneem vanaf : Stap 5 van de Basisflow.
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ALTERNATIEVE FLOW 4
De gebruiker verkiest om zijn ingaves te annuleren.
Onderstaande flow start na stap 11 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

12

X

SYSTEEM

BESCHRIJVING
Keuze om het model niet te bewaren.

Herneem vanaf : Stap 5 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 5
De gebruiker verkiest om nog een model te introduceren.
Onderstaande flow start na stap 14 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

15

X

SYSTEEM

BESCHRIJVING
Keuze om nog een model in te geven.

Herneem vanaf : Stap 8 van de Basisflow.

UITZONDERING 1
De gebruiker is geen Verantwoordelijke van Internationale Zaken.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap : “Gebruiker is niet gemachtigd”.

Herneem vanaf : Stap 18 van de Basisflow.

UITZONDERING 2
Er bevinden zich geen niet-elektronische certificaatmodellen in de Database.
Onderstaande flow start na stap 5 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

6

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap : “Geen certificaatmodellen gevonden”.

Herneem vanaf : Stap 18 van de Basisflow.

UITZONDERING 3
De gebruiker heeft niet alle verplichte velden ingevuld.
Onderstaande flow start na stap 9 van de Basisflow.
STAP
10

ACTOR

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “velden ‘veld1, veld2, enz’. verplicht in te vullen”.

Herneem vanaf : Stap 8 van de Basisflow.
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UITZONDERING 4
Een of meerdere velden zijn niet correct ingevuld.
Onderstaande flow start na stap 10 van de Basisflow.
STAP
11

ACTOR

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “ de ingave bij velden ‘veld1, veld2, enz’. is niet
geldig”.

Herneem vanaf : Stap 8 van de Basisflow.
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2.6.2.19.1.

Bijkomende Specificaties
FUNCTIONELE AANVULLING

1

De “standaard”velden zijn de velden waarop men zoekopdrachten kan initiëren (zie taakbeschrijving
“Search certificates”). De “specifieke” velden bevatten de overige informatie van een certificaat, die
een gebruiker dient te coderen en dewelke men naderhand kan raadplegen.

2

Men zal slechts een model kunnen wijzigen of verwijderen indien geen enkel certificaat is geïnitieerd
bij dit model.
Er kan gebruik worden gemaakt van een model-status, om aan te geven of een bepaald model al dan
niet dient te verschijnen in de lijst met beschikbare modellen.
Mogelijke statussen kunnen zijn :
- “draft”
- “’hold”
- “active”
- “removed”
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2.6.2.20.

Taak “Assign Secured Paper”

Actors :

VIZ = Verantwoordelijke van Internationale Zaken (DG Controlebeleid).

Precondities :

n.v.t.

Postcondities :

De VIZ zal zijn administratie bijgewerkt hebben, betreffende de pagina’s van beveiligd
papier die zijn overhandigd aan elke PCE.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

SYSTEEM

BESCHRIJVING

1

X

Controleren dat gebruiker wel degelijk een VIZ is.

2

X

Tonen van een overzicht van alle, aan de PCE’s, overhandigde pagina’s.
Overzicht opgebouwd uit : VAN – TOT – PCE – DATUM.

3

X

Invullen van de eerstvolgende blanco lijn(en) binnen het overzicht : TOT
(laatste overhandigde paginanummer), PCE (selectie d.m.v. een dropdown
lijst) en DATUM (default systeemdatum).

4

X

Vraag tot opslaan van het register van beveiligd papier.

5

X

Controleren dat alle verplichte velden zijn ingevuld.

6

X

Controleren dat alle velden correct zijn ingevuld (dus dat het ingevoerde
overeenstemt met het verwachte formaat en de toegelaten waardes).

7

X

Opslaan van gegevens in Database.

8

X

Tonen van boodschap “Gegevens zijn bewaard”.

9

Kiezen voor het afsluiten van de taak.

X

10

X

Beëindigen van taak “Assign Secured Paper”.

ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker beslist om zijn wijzigingen te annuleren.
Onderstaande flow start na stap 3 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

4

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Keuze om wijzigingen te annuleren.

Herneem vanaf : Stap 10 van de Basisflow.
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ALTERNATIEVE FLOW 2
De gebruiker verkiest om het register af te drukken.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

3

X

4

SYSTEEM

BESCHRIJVING
Keuze tot het afdrukken van het register van beveiligd papier.

X

Afdrukken van het register.

Herneem vanaf : Stap 2 van de Basisflow.

UITZONDERING 1
De gebruiker is geen verantwoordelijke van Internationale Zaken.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap : “Gebruiker is niet gemachtigd”.

Herneem vanaf : Stap 10 van de Basisflow.

UITZONDERING 2
De gebruiker heeft niet alle verplichte velden ingevuld.
Onderstaande flow start na stap 5 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

6

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “velden ‘veld1, veld2, enz’. verplicht in te vullen”.

Herneem vanaf : Stap 3 van de Basisflow.

UITZONDERING 3
Een of meerdere velden zijn niet correct ingevuld.
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow.
STAP
7

ACTOR

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “ de ingave bij velden ‘veld1, veld2, enz’. is niet
geldig”.

Herneem vanaf : Stap 3 van de Basisflow.
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2.6.2.20.1.

Bijkomende Specificaties
FUNCTIONELE AANVULLING

1

De mogelijkheid bestaat dat het register meer dan één pagina in beslag zal nemen. In dat geval
dienen de nodige scroll functionaliteiten voorzien te worden.

2

Bij het introduceren zal het begin van de range (zijnde VAN) automatisch afgeleid worden, zijnde :
vorige TOT + 1.

BECERT - BPR versie 1.21.doc

Page 112

FAVV – AFSCA: Project BECERT

2.6.2.21.

Taak “Manage fellow workers”

Actors :

Secretariat = Secretariaat van de PCE in kwestie of van het Hoofdbestuur.

Precondities :

n.v.t.

Postcondities :

Het Secretariaat zal één of meerdere medewerkers hebben geïntroduceerd, verwijderd of
zal wijzigingen hebben doorgevoerd in de gerelateerde gegevens.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

SYSTEEM

BESCHRIJVING

1

X

Controleren dat de rol van de gebruiker wel degelijk gelijk is aan
Secretariat.

2

X

Tonen van een overzicht van medewerkers binnen de unit (PCE of
Hoofdbestuur) waar de gebruiker is aan gekoppeld.

3

X

Manipuleren van het overzicht : medewerker(s) verwijderen,
medewerker(s) toevoegen en/of medewerker(s) gegevens wijzigen.

4

X

Vraag tot opslaan van het medewerkers overzicht.

5

X

Controleren dat alle verplichte velden zijn ingevuld.

6

X

Controleren dat alle velden correct zijn ingevuld (dus dat het ingevoerde
overeenstemt met het verwachte formaat en de toegelaten waardes).

7

X

Opslaan van gegevens in Database.

8

X

Tonen van boodschap “Gegevens zijn bewaard”.

9

Kiezen voor het afsluiten van de taak.

X

10

X

Beëindigen van taak “Manage fellow workers”.

ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker beslist om zijn wijzigingen te annuleren.
Onderstaande flow start na stap 3 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

4

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Keuze om wijzigingen te annuleren.

Herneem vanaf : Stap 10 van de Basisflow.
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UITZONDERING 1
De rol van de gebruiker is niet gelijk aan Secretariat.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap : “Gebruiker is niet gemachtigd”.

Herneem vanaf : Stap 10 van de Basisflow.

UITZONDERING 2
De gebruiker heeft niet alle verplichte velden ingevuld.
Onderstaande flow start na stap 5 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

6

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “velden ‘veld1, veld2, enz’. verplicht in te vullen”.

Herneem vanaf : Stap 3 van de Basisflow.

UITZONDERING 3
Een of meerdere velden zijn niet correct ingevuld.
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow.
STAP
7

ACTOR

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “ de ingave bij velden ‘veld1, veld2, enz’. is niet
geldig”.

Herneem vanaf : Stap 3 van de Basisflow.

2.6.2.21.1.

Bijkomende Specificaties
FUNCTIONELE AANVULLING

1

Bij iedere medewerker dienen volgende gegevens ingevoerd te worden :
- Naam
- Voornaam
- Rol
- Legitimatienummer
- Taalrol- E-mailadres
- Communicatie (dit houdt in dat men de automatisch verzending van gedefinieerde systeemberichten
voor deze medewerker kan uitvinken).
- Status (Actief / Passief)

2

Ook binnen het Hoofdbestuur (Internationale Zaken en Import-Export) zal de rol Secretariat dienen
opgenomen te worden.
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2.6.2.22.

Taak “Manage operators”

Actors :

Secretariat = Secretariaat van de PCE in kwestie of van het Hoofdbestuur.

Precondities :

n.v.t.

Postcondities :

Het Secretariaat zal één of meerdere operatoren hebben geïntroduceerd, verwijderd of zal
wijzigingen hebben doorgevoerd in de gerelateerde gegevens.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

SYSTEEM

BESCHRIJVING

1

X

Controleren dat de rol van de gebruiker wel degelijk gelijk is aan
Secretariat.

2

X

Tonen van een overzicht van operatoren binnen de unit (PCE of
Hoofdbestuur) waar de gebruiker is aan gekoppeld.

3

X

Manipuleren van het overzicht : operator(en) verwijderen, operator(en)
toevoegen en/of operator(en) gegevens wijzigen.

4

X

Vraag tot opslaan van het operator(en) overzicht.

5

X

Controleren dat alle verplichte velden zijn ingevuld.

6

X

Controleren dat alle velden correct zijn ingevuld (dus dat het ingevoerde
overeenstemt met het verwachte formaat en de toegelaten waardes).

7

X

Opslaan van gegevens in Database.

8

X

Tonen van boodschap “Gegevens zijn bewaard”.

9

Kiezen voor het afsluiten van de taak.

X

10

X

Beëindigen van taak “Manage operators”.

ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker beslist om zijn wijzigingen te annuleren.
Onderstaande flow start na stap 3 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

4

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Keuze om wijzigingen te annuleren.

Herneem vanaf : Stap 10 van de Basisflow.
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UITZONDERING 1
De rol van de gebruiker is niet gelijk aan Secretariat.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap : “Gebruiker is niet gemachtigd”.

Herneem vanaf : Stap 10 van de Basisflow.

UITZONDERING 2
De gebruiker heeft niet alle verplichte velden ingevuld.
Onderstaande flow start na stap 5 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

6

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “velden ‘veld1, veld2, enz’. verplicht in te vullen”.

Herneem vanaf : Stap 3 van de Basisflow.

UITZONDERING 3
Een of meerdere velden zijn niet correct ingevuld.
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow.
STAP
7

ACTOR

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “de ingave bij velden ‘veld1, veld2, enz’. is niet
geldig”.

Herneem vanaf : Stap 3 van de Basisflow.

2.6.2.22.1.

Bijkomende Specificaties
FUNCTIONELE AANVULLING

1

Bij iedere operator dienen volgende gegevens ingevoerd te worden :
- vestigingseenheids-nummer (VEN)
- Default type exportproduct
- Default derde land
- Default behandelende DMO + back-up + ambtenaar
- Default koerierdienst
- Telefoonnummer contactpersoon (indien verschillend van BOOD).
- E-mailadres

2

Ook binnen het Hoofdbestuur (Internationale Zaken en Import-Export) zal de rol Secretariat dienen
opgenomen te worden.

3

de BOOD Databank zal worden benaderd, teneinde de persoonsgegevens van de Operator, in geval
van introductie, automatisch te integreren in het overzicht. Zie 2.9.2.2 Becert
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2.6.2.23.

Taak “Secured Paper Administration”

Actors :

Secretariat = Secretariaat van de PCE in kwestie.

Precondities :

n.v.t.

Postcondities :

Het Secretariaat zal gespecificeerd hebben hoe de pagina’s van beveiligd paper zijn
verdeeld tussen de Operatoren.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

1

2

SYSTEEM

BESCHRIJVING

X

Controleren dat de rol van de gebruiker wel degelijk gelijk is aan
Secretariat.

X

Tonen van een overzicht van alle, aan die specifieke PCE, overhandigde
pagina’s. Overzicht opgebouwd uit : VAN – TOT – OPERATOR – DATUM
VAN VERDELING – GATEN (signaleert dat paginanummers niet aaneensluitend zijn).

3

X

Invullen van de eerstvolgende blanco lijn(en) binnen het overzicht : TOT
(laatste overhandigde paginanummer), OPERATOR (selectie d.m.v. een
dropdown lijst) en VERDEELDATUM (default systeemdatum).

4

X

Vraag tot opslaan van het register van beveiligd papier.

5

X

Controleren dat alle verplichte velden zijn ingevuld.

6

X

Controleren dat alle velden correct zijn ingevuld (dus dat het ingevoerde
overeenstemt met het verwachte formaat en de toegelaten waardes).

7

X

Opslaan van gegevens in Database.

8

X

Tonen van boodschap “Gegevens zijn bewaard”.

9

Kiezen voor het afsluiten van de taak.

X

10

X

Beëindigen van taak “Secured Paper Administration”.

ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker beslist om zijn wijzigingen te annuleren.
Onderstaande flow start na stap 3 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

4

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Keuze om wijzigingen te annuleren.

Herneem vanaf : Stap 10 van de Basisflow.
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ALTERNATIEVE FLOW 2
De gebruiker verkiest om het register af te drukken.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

3

X

4

SYSTEEM

BESCHRIJVING
Keuze tot het afdrukken van het register van beveiligd papier.

X

Afdrukken van het register.

Herneem vanaf : Stap 2 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 3
De gebruiker verkiest om het consulteren van het register van beveiligd papier te beëindigen.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

SYSTEEM

-

-

-

BESCHRIJVING
Geen extra stappen, wel het overslaan van een aantal stappen

Herneem vanaf : Stap 9 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 4
De gebruiker verkiest om een range van paginanummers (toegekend aan één Operator) te consulteren en
eventueel aan te vullen.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

3

X

4

SYSTEEM

BESCHRIJVING
Selecteren van één lijn binnen het register.

X

Detailleren selectie (binnen nieuw scherm) door voor iedere pagina van
beveiligd papier (beginnend bij VAN t.e.m. TOT) volgende extra gegevens
te afficheren : Agentnummer, Becert-nummer, Datum ondertekening en
Gecanceld).

5

X

Opvullen van gaten op basis van input komende van Operator (ttz invullen
van Agentnummer, Becert-nummer, Datum ondertekening en eventueel
aanvinken van Gecanceld).

6

X

Vraag tot opslaan van het register van beveiligd papier.

7

X

Controleren dat alle verplichte velden zijn ingevuld.

8

X

Controleren dat alle velden correct zijn ingevuld (dus dat het ingevoerde
overeenstemt met het verwachte formaat en de toegelaten waardes).

9

X

Opslaan van gegevens in Database.

10

X

Tonen van boodschap “Gegevens zijn bewaard”.

Herneem vanaf : Stap 2 van de Basisflow.
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ALTERNATIEVE FLOW 5
De gebruiker verkiest om het consulteren van de range van paginanummers te beëindigen.
Onderstaande flow start na stap 4 van Alternatieve Flow 4.
STAP

ACTOR

SYSTEEM

-

-

-

BESCHRIJVING
Geen extra stappen, wel het overslaan van een aantal stappen

Herneem vanaf : Stap 2 van de Basisflow.

UITZONDERING 1
De rol van de gebruiker is niet gelijk aan Secretariat.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap : “Gebruiker is niet gemachtigd”.

Herneem vanaf : Stap 10 van de Basisflow.

UITZONDERING 2
De gebruiker heeft niet alle verplichte velden ingevuld.
Onderstaande flow start na stap 5 van de Basisflow / stap 7 van Alternatieve Flow 3
STAP

ACTOR

6/8

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “velden ‘veld1, veld2, enz’. verplicht in te vullen”.

Herneem vanaf : Stap 3 van de Basisflow / Stap 5 van Alternatieve Flow 3.

UITZONDERING 3
Een of meerdere velden zijn niet correct ingevuld.
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow / stap 8 van Alternatieve Flow 3
STAP
7/9

ACTOR

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “ de ingave bij velden ‘veld1, veld2, enz’. is niet
geldig”.

Herneem vanaf : Stap 3 van de Basisflow / Stap 5 van Alternatieve Flow 3.
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2.6.2.23.1.

Bijkomende Specificaties
FUNCTIONELE AANVULLING

1

De mogelijkheid bestaat dat het register meer dan één pagina in beslag zal nemen. In dat geval
dienen de nodige scroll functionaliteiten voorzien te worden.

2

Bij het introduceren zal het begin van de range (zijnde VAN) automatisch afgeleid worden, zijnde :
vorige TOT + 1.

3

Bij uitzondering zal, binnen de allereerste toegewezen range aan een specifieke Operator, de VAN
waarde kunnen overschreven worden. Dit ten gevolge van het feit dat het AS IS bijgehouden register
niet zal overgetypt worden binnen BECERT, waardoor de VAN-paginanummers ergens midden in
een reeks kunnen vallen.

4

Ten gevolge van het feit dat Operator mogelijk geen of slechts gedeeltelijk gebruik maakt van het
BECERT-systeem kan het zijn dat de paginanummers, zoals deze zijn opgeslagen binnen het
BECERT-beheerssysteem, niet aaneensluitend zijn. Het PCE-secretariaat dient deze gaten, op basis
van input komende van de Operator in kwestie, naderhand manueel aan te vullen.
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2.6.2.24.

Taak “Consult Registry”

Actors :

Certifying Agent, VIE en VIZ.

Precondities :

Minstens één certificaat is afgeleverd en doorgeschreven naar het register.

Postcondities :

De gebruiker zal het register geconsulteerd hebben.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

SYSTEEM

1

X

2

X

3

X

BESCHRIJVING
Controleren dat gebruiker wel degelijk bevoegd is om eens register te
consulteren.
Vraag of de gebruiker zoekcritera (nummer agent, naam, voornaam,…)
wenst in te geven, dan wel de taak wenst af te sluiten.
Ingave van de zoekcriteria.

4

X

Opzoeken van de Agenten die voldoen aan de zoekcriteria en waarvan de
gebruiker de nodige rechten heeft om het register te raadplegen.

5

X

Tonen van de gevonden Agenten en voorstellen om er één van de
selecteren of de taak te beëindigen.

6
7

8

9

Selecteren van een agent.

X
X

Tonen van de, aan deze agent gekoppelde, gegevens op het scherm.

X

Vraag of de gebruiker :
- het register wenst af te drukken.
- wenst terug te keren naar het overzicht.
- de taak wenst te beëindigen.
Keuze om de taak te beëindigen.

X

10

X

Beëindigen van de taak “Consult Registry”.

ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker is een Agent.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

SYSTEEM

-

-

-

BESCHRIJVING
Geen extra stappen, wel het overslaan van een aantal stappen

Herneem vanaf : Stap 7 van de Basisflow.
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ALTERNATIEVE FLOW 2
De gebruiker beslist om de taak af te sluiten.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

3

X

SYSTEEM

BESCHRIJVING
Kiezen voor het beëindigen van de taak.

Herneem vanaf : Stap 10 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 3
De gebruiker verkiest om terug te keren naar het overzicht.
Onderstaande flow start na stap 8 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

9

X

SYSTEEM

BESCHRIJVING
Kiezen om terug te keren naar het overzicht.

Herneem vanaf : Stap 4 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 4
De gebruiker verkiest om het register af te drukken.
Onderstaande flow start na stap 8 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

9

X

10

SYSTEEM

BESCHRIJVING
Kiezen om het register af te drukken.

X

Afdrukken van het register.

Herneem vanaf : Stap 8 van de Basisflow.

UITZONDERING 1
De gebruiker is niet bevoegd om een register te consulteren.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP
2

ACTOR

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap : “Gebruiker is niet gemachtigd”.

Herneem vanaf : Stap 10 van de Basisflow.
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UITZONDERING 2
Het systeem kan geen agenten vinden die voldoen aan de opgegeven zoekcriteria.
Onderstaande flow start na stap 4 van de Basisflow.
STAP
5

ACTOR

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap : “Geen enkele agent voldoet aan selectiecriteria”.

Herneem vanaf : Stap 3 van de Basisflow.

2.6.2.24.1.

Bijkomende Specificaties
FUNCTIONELE AANVULLING

1

Een Agent kan enkel zijn eigen register benaderen.
Het secretariaat, het PCE-hoofd en het PCE-sectorhoofd mogen de registers benaderen die
gekoppeld zijn aan ambtenaren en DMO’s van diezelfde PCE.
een VIE en een VIZ kunnen alle registers benaderen.

FUNCTIONELE VRAGEN
1

Welke zoekcriteria wenst men te hanteren ten behoeve van het raadplegen van het register ?
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2.6.2.25.

Taak “Consult Non-electronic templates”

Actors :

Alle profielen.

Precondities :

N.v.t.

Postcondities :

De gebruiker zal het overzicht der niet-elektronische certificaatmodellen geconsulteerd
hebben.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

1
2

SYSTEEM
X

X

BESCHRIJVING
Vraag of de gebruiker zoekcritera (product – derde land) wenst in te geven,
dan wel de taak wenst af te sluiten.
Ingave van de zoekcriteria.

3

X

Opzoeken van de niet-elektronische certificaatmodellen die gelinkt zijn aan
die product – derde land combinatie.

4

X

Oplijsten van de gevonden certificaatmodellen, evenals de notie of het een
aanvaard, dan wel een geweigerd model betreft.

5
6

7

8

Aanklikken van een model.

X
X

Model visualiseren (WYSIWYG).

X

Vraag of de gebruiker :
- het model wenst af te drukken.
- wenst terug te keren naar het overzicht.
- de taak wenst te beëindigen.
Keuze om de taak te beëindigen.

X

9

X

Beëindigen van de taak “Consult Non-elektronic templates”.

ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker beslist om de taak af te sluiten.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

X

SYSTEEM

BESCHRIJVING
Kiezen voor het beëindigen van de taak.

Herneem vanaf : Stap 9 van de Basisflow.
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ALTERNATIEVE FLOW 2
De gebruiker verkiest om terug te keren naar het overzicht.
Onderstaande flow start na stap 7 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

8

X

SYSTEEM

BESCHRIJVING
Kiezen om terug te keren naar het overzicht.

Herneem vanaf : Stap 4 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 3
De gebruiker verkiest om het niet-elektronische certificaatmodel af te drukken.
Onderstaande flow start na stap 7 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

8

X

9

SYSTEEM

BESCHRIJVING
Kiezen om het model af te drukken.

X

Afdrukken van het model.

Herneem vanaf : Stap 4 van de Basisflow.

UITZONDERING 1
De gebruiker heeft niet alle zoekcriteria ingegeven.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

3

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap : “Zowel product als derde land zijn verplicht op te
geven”.

Herneem vanaf : Stap 2 van de Basisflow.

UITZONDERING 2
Het systeem kan geen certificaatmodellen vinden die voldoen aan de opgegeven zoekcriteria.
Onderstaande flow start na stap 3 van de Basisflow.
STAP
4

ACTOR

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap : “Geen model onder combinatie product – derde
land”.

Herneem vanaf : Stap 2 van de Basisflow.
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2.6.3. Use Case Diagram - Meldingsformulier
Manage the flow of
messages

Manage templates

VIZ
Manage fellow workers

1 = INCLUDE
2 = EXTEND

2

Managing Activities

2

Manage operators

SECRETARY
Numbering Notification

VIE

Search Notification

1
Print Notification

1

Introduct Notification

EDITOR

2

2

EDITOR
Handling Notification

2
Validate Notification

CERTIFYING
AGENT

1

2

2
2

Change Notification

1
1

Consult Life Cycle

2

Assign Agent
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2.6.3.1.

Verklaring

-

Vooraleer de Operator daadwerkelijk een aanvraag tot certificatie kan initiëren,
gebruik makend van het BECERT-beheerssysteem, dient deze Operator de export
eerst te melden en dit aan de hand van een meldingsformulier.

-

Het introduceren van zo een meldingsformulier zal geschieden door middel van de
functie “Introduct Notification”. Ieder zo een aanmelding zal automatisch een
uniek nummer bekomen, via de functie “Numbering Notification”.

-

Volgend op de introductie, is het aan de Certificerende Agent om deze aanmelding al
dan niet goed te keuren : “Validate Notification”.

-

Om het even welke gebruiker moet de functie “Handling Notification” kunnen
uitvoeren. Deze functie laat toe om meerdere handelingen uit te voeren op het
meldingsformulier in kwestie.
De functie “Search Notification”, dewelke toelaat om een zoekopdracht te starten
binnen alle geïnitieerde meldingsformulieren, is uiteraard hieraan gekoppeld. Deze
zoekopdracht zal ook rekening houden met het type gebruiker en zijn identificatie,
aangezien iedere gebruiker slechts toegang zal krijgen tot de meldingsformulieren die
hem aanbelangen.
Na selectie van het gewenste meldingsformulier, kunnen volgende functies
geselecteerd worden :
• Print Notification
o Printen van een meldingsformulier.
• Change Notification
o Wijzigen van een geïnitieerd meldingsformulier.
• Cancel Notification
o Annuleren van een meldingsformulier.

•

Consult Life Cycle
o

•

Assign Agent
o

-

Laat toe om alle bewegingen bij die aanmelding, vanaf het initiëren,
te raadplegen.
Toekennen van workload aan een specifiek agent.

Bovenstaande processen, die specifiek zijn ten behoeve van de aanmelding, komen
ook in aanraking met een aantal processen gerelateerd aan het certificaat zelf. Met
name : “Send Message(s)”,”Manage the flow of messages” en “Manage
templates”. Deze processen dienen functioneel wel uitgebreid te worden om
aanmeldingen te kunnen beheren, ‘t is te zeggen dat :
• De aanmeldingsformulieren als template dienen te worden voorzien.
• De berichtenstromen ook aanmeldingen moeten kunnen verwerken.
• Er moet gedefinieerd worden welke stakeholders een, aan de aanmelding
gerelateerd, bericht zullen krijgen.
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2.6.4. Beschrijving van de Use Cases
2.6.4.1.

Taak “Introduct Notification”

Actors :

Operator of Certifying Agent.

Precondities :

De Operator wenst een meldingsformulier te introduceren.

Postcondities :

De aan dat meldingsformulier gekoppelde gegevens (identificatie van de Operator, Aard
van het product, Land van bestemming,…) zullen opgeslagen zijn in de Database.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

SYSTEEM

1

X

2

X

3

X

BESCHRIJVING
Controle dat de gebruiker bevoegd is om een meldingsformulier te initiëren,
op basis van zijn user groep.
Voorstellen aan de gebruiker om :
- ofwel een model van meldingsformulier te selecteren.
- ofwel deze taak te beëindigen.
Keuze van een model (op basis van combinatie productgroep – derde
land).

4

X

Het model wordt vertoond.

5

X

Controle dat Operator vervat zit in gesloten lijst (zie functionele aanvulling)

6

Operator maakt deel uit van gesloten lijst, en vult het model in.

X

7

X

Controleren dat alle verplichte velden zijn ingevuld.

8

X

Controleren dat alle velden correct zijn ingevuld (dus dat het ingevoerde
overeenstemt met het verwachte formaat en de toegelaten waardes).

9

X

Voorstel om het meldingsformulier al dan niet te bewaren.

10

Keuze om formulier te bewaren.

X

11

X

Status meldingsformulier = “Initiated”.

12

X

Aanroepen van taak “Numbering Notification”.

13

X

Bewaren van de gegevens binnen de Database.

14

X

Aanroepen van taak “Send message(s)”.

15

X

Tonen van boodschap “Meldingsformulier is bewaard”.

16

X

Hernemen vraagstelling uit STAP 2.

17
18

Keuze om geen aanmelding meer te verrichten.

X
X
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ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker wenst de taak “Introduct Notification” te beëindigen, alvorens een model te selecteren.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

3

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Keuze tot afsluiten van de taak.

Herneem vanaf : Stap 18 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 2
De gebruiker beslist om het meldingsformulier te annuleren, alvorens dit te bewaren.
Onderstaande flow start na stap 9 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

10

X

11

SYTEEM

BESCHRIJVING
Beslist om het meldingsformulier niet te bewaren.

X

Tonen van boodschap “Meldingsformulier is niet bewaard”.

Herneem vanaf : Stap 16 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 3
De gebruiker beslist om nog een meldingsformulier te introduceren.
Onderstaande flow start na stap 16 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

17

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Keuze tot introduceren van een ander meldingsformulier.

Herneem vanaf : Stap 3 van de Basisflow.

UITZONDERING 1
De gebruiker heeft niet het recht om een meldingsformulier te initiëren.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP
2

ACTOR

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “Gebruiker is niet bevoegd”.

Herneem vanaf : Stap 18 van de Basisflow.
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UITZONDERING 2
Er zijn bilaterale onderhandelingen lopende aangaande de export van het desbetreffende product EN er wordt
geen alternatieve template aangeboden (als dusdanig gecodeerd binnen taak “Manage templates”).
Onderstaande flow start na stap 3 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

SYTEEM

BESCHRIJVING

4

X

Tonen van boodschap “Export tijdelijk afgeblokt t.g.v. bilaterale
onderhandelingen”.

5

X

Status meldingsformulier = “Refused”.

Herneem vanaf : Stap 18 van de Basisflow.

UITZONDERING 3
De Operator zit niet vervat in de gesloten lijst.
Onderstaande flow start na stap 5 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

6

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “bij dergelijke export hanteert men een gesloten lijst”.

Herneem vanaf : Stap 18 van de Basisflow.

UITZONDERING 4
De gebruiker heeft niet alle verplichte velden ingevuld.
Onderstaande flow start na stap 7 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

8

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “velden ‘veld1, veld2, enz’. verplicht in te vullen”.

Herneem vanaf : Stap 6 van de Basisflow.

UITZONDERING 5
Een of meerdere velden zijn niet correct ingevuld.
Onderstaande flow start na stap 8 van de Basisflow.
STAP
9

ACTOR

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “ de ingave bij velden ‘veld1, veld2, enz’. is niet
geldig”.

Herneem vanaf : Stap 6 van de Basisflow.
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2.6.4.1.1.

Bijkomende Specificaties
FUNCTIONELE AANVULLING

1

Tot de verplichte velden behoort eveneens het veld Postcode, dewelke betrekking heeft op de locatie
waar de goederen fysiek aanwezig zijn op tijdstip van de (mogelijke) fysieke controle. Op basis van
deze postcode zal tevens gedetermineerd worden welke PCE ingeschakeld zal worden in het
certificeringproces, en bijgevolg ook het gerelateerde bericht (zie stap 13) zal ontvangen.
Een uitzondering op deze regel betreft de export van diervoeders (exclusief petfood en fytosanitaire
certificaten). Deze certificaten worden immers (tijdelijk) afgeleverd door het Hoofdbestuur (dienst
Import-Export). Het gerelateerde bericht (zie stap 13) zal aldus gericht zijn naar het Hoofdbestuur.

2

Er wordt gebruik gemaakt van een “ik ga akkoord” checkbox. Deze checkbox is gekoppeld aan een
clausule die stelt dat de Operator de totale verantwoordelijkheid draagt over zijn ingaven.
Zonder het aanvinken van deze checkbox, kan het initiëren van een meldingsformulier niet tot een
goed einde gebracht worden.

3

Wettelijk kan men niet verplichten dat een Operator gebruik maakt van het BECERT-beheerssysteem.
In dergelijke gevallen moet de Operator zijn aanmelding doorfaxen en zal de PCE (Certificerende
Agent) of het Hoofdbestuur (dienst Import-export bij export van diervoerders, exclusief Petfood en
fytosanitaire certificaten) uitzonderlijk zelf instaan voor het invullen van een elektronisch
meldingsformulier. Zie 2.4.5.3 “Manuele” circuit

4

De mogelijkheid bestaat dat de Operator meerdere zendingen tegelijkertijd zal aanbieden ter controle.
In dit geval dient deze de generieke gegevens slechts eenmalig in te geven (vb. laadplaats, datum
voorziene controle, uur voorziene controle,…) gevolgd door het x aantal maal ingeven van de
specifieke zendingsgegevens (aard van het product, nettogewicht, herkomst,…).

5

Het introduceren van een aanmelding zal gefaciliteerd worden door gebruik te maken van het default
type exportproduct en het default derde land. Zie 2.6.2.22 Taak “Manage operators”

6

Indien de export van het betreffende producttype naar het betreffende derde land gepaard gaat met
gesloten lijsten, dient de aanmelding gevolgd te worden door een consultatie van de exporterkenning
in BOOD.
In het geval dat de desbetreffende Operator niet geïntegreerd is binnen de gesloten lijst, dan zal deze
aanmelding automatisch afgekeurd worden.

7

Het automatisch afleiden van het certificaatmodel op basis van de product – derde land combinatie
moet kunnen overruled worden op het moment van de aanmelding.
’t is te zeggen dat de Operator moet kunnen opgeven welke certificaattypes hij zal voorleggen.
Het is ook zo dat één aanmelding kan resulteren in meerdere certificaatmodellen.
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2.6.4.2.

Taak “Numbering Notification”

Actors :

Niet van toepassing (taak is geïntegreerd binnen “Introduct Notification”).

Precondities :

Een meldingsformulier dient correct geïnitieerd te zijn (status = “Initiated”).

Postcondities :

Een uniek volgnummer zal toegekend zijn aan het meldingsformulier en opgeslagen zijn in
de Database.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

SYSTEEM

BESCHRIJVING

1

X

Toekennen van een uniek volgnummer aan het meldingsformulier.

2

X

Terugkeren naar de taak “Introduct Notification”.

FUNCTIONELE VRAGEN
1

Welke zijn de Business Rules voor het afleiden van het volgnummer ?
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2.6.4.3.

Taak “Handling Notification”

Actors :

Operator, Certifying Agent, VIE en VIZ.

Precondities :

Minstens één meldingsformulier, waarvoor gebruiker bevoegdheid heeft, is opgeslagen in
het systeem.

Postcondities :

De gebruiker behandelde één of meer meldingsformulieren.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

SYSTEEM

BESCHRIJVING

1

X

Controleren of gebruiker gemachtigd is.

2

X

Aanroepen van taak “Search Notification”.

3

X

Keuze bieden tussen selectie van een meldingsformulier of het beëindigen
van de taak.
Kiezen van een meldingsformulier uit de lijst.

X

Op het scherm tonen van het meldingsformulier.

X

Keuze bieden tussen :
- Meldingsformulier wijzigen.
- Meldingsformulier annuleren.
- Meldingsformulier afdrukken.
- Meldingsformulier goedkeuren.
- Terugkeren naar het overzicht.
- Afsluiten van taak.

4

X

5

6

7

Keuze tot beëindigen van de taak “Handling Notification”.

X

8

X

Afsluiten van de taak “Handling Notification”.

ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker verkiest om de taak af te sluiten, alvorens een meldingsformulier te consulteren.
Onderstaande flow start na stap 3 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

4

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker beslist om de taak “Handling Notification” te beëindigen.

Herneem vanaf : Stap 8 van de Basisflow.
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ALTERNATIEVE FLOW 2
De Operator/Certificerende Agent verkiest om het geïnitieerde meldingsformulier te wijzigen.
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

7

X

8

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker verkiest om het meldingsformulier te wijzigen.

X

Aanroepen van de taak “Change Notification”.

Herneem vanaf : Stap 2 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 3
De Operator/Certificerende Agent verkiest om het geïnitieerde meldingsformulier te annuleren.
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

7

X

8

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker verkiest om het meldingsformulier te annuleren.

X

Aanroepen van de taak “Cancel Notification”.

Herneem vanaf : Stap 2 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 4
De gebruiker verkiest om het meldingsformulier af te printen.
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

7

X

8

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker verkiest om het meldingsformulier af te printen.

X

Aanroepen van de taak “Print Notification”.

Herneem vanaf : Stap 2 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 5
De Certificerende Agent verkiest om het geïnitieerde meldingsformulier te controleren.
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

7

X

8

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker verkiest om het meldingsformulier te controleren.

X

Aanroepen van de taak “Validate Notification”.

Herneem vanaf : Stap 3 van de Basisflow.
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ALTERNATIEVE FLOW 6
De gebruiker verkiest om terug te keren naar het overzicht van meldingsformulieren.
Onderstaande flow start na stap 6 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

7

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker verkiest om terug te keren naar het overzicht.

Herneem vanaf : Stap 3 van de Basisflow.

UITZONDERING 1
De gebruiker heeft niet het recht om een meldingsformulier te benaderen.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP
2

ACTOR

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “Gebruiker is niet bevoegd”.

Herneem vanaf : Stap 8 van de Basisflow.
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2.6.4.4.

Taak “Print Notification”

Actors :

Niet van toepassing (taak is geïntegreerd binnen “Handling Notification” en “Validate
Notification”).

Precondities :

Minstens één meldingsformulier, waarvoor gebruiker bevoegdheid heeft, is opgeslagen in
het systeem.

Postcondities :

Het meldingsformulier zal afgeprint zijn.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

1
2

SYSTEEM
X

X

BESCHRIJVING
Het systeem stelt de vraag of gebruiker het meldingsformulier effectief
wenst af te drukken.
De gebruiker bevestigt het afdrukken.

3

X

Afdrukken van het meldingsformulier.

4

X

Terugkeren naar de aanroepende taak.

ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker wenst niet af te drukken.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
De gebruiker verkiest om het meldingsformulier niet af te drukken.

Herneem vanaf : Stap 4 van de Basisflow.
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2.6.4.5.

Taak “Search Notification”

Actors :

Niet van toepassing (taak is geïntegreerd binnen “Handling Notification”).

Precondities :

Minstens één meldingsformulier, waarvoor gebruiker bevoegdheid heeft, is opgeslagen in
het systeem.

Postcondities :

Een overzicht van meldingsformulieren, die voldoen aan de zoekcriteria, zal beschikbaar
zijn.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

1

X

SYSTEEM

BESCHRIJVING
Ingave van zoekcriteria (zie bijkomende specificaties).

2

X

3

X

4

X

Opzoeken van de meldingsformulieren die voldoen aan de zoekcriteria en
die gekoppeld zijn aan de gebruiker of aan zijn rol (zie bijkomende
specificaties).
Tonen van de formulieren die aan bovenstaande condities voldoen.
Terugkeren naar taak “Handling Notification”.

ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker geeft geen zoekcriteria op, maar verkiest om de zoekopdracht te beëindigen.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Keuze tot afsluiten van de zoekfunctie.

Herneem vanaf : Stap 4 van de Basisflow.

UITZONDERING 1
Het systeem vindt geen meldingsformulieren die voldoen aan de selectievoorwaarden.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP
3

ACTOR

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “geen Meldingsformulieren gevonden”.

Herneem vanaf : Stap 1 van de Basisflow.
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2.6.4.5.1.

Bijkomende Specificaties
FUNCTIONELE AANVULLING

1

De gebruiker kan enkel de meldingsformulieren benaderen die gekoppeld zijn aan zijn rol. Dit wil
zeggen dat :
- Een Operator enkel formulieren kan benaderen die hij geïntroduceerd heeft.
- Een Certificerende Agent alle formulieren kan benaderen die gerelateerd zijn aan een gebruiker
binnen zijn PCE of die hij zelfs heeft geïntroduceerd en/of goedgekeurd.
- Een VIZ en een VIE kunnen alle formulieren benaderen.

2

Men kan zoekopdrachten initiëren op ieder “standaard”veld en op de status.

FUNCTIONELE VRAGEN
1

Welke velden worden aanschouwd als zijnde “standaard” ?
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2.6.4.6.

Taak “Consult Life Cycle”

Actors :

Niet van toepassing (taak is geïntegreerd binnen “Handling Notification”).

Precondities :

Minstens één meldingsformulier, waarvoor gebruiker bevoegdheid heeft, is opgeslagen in
het systeem.

Postcondities :

De gebruiker zal de verschillende
meldingsformulier, geconsulteerd hebben.

bewegingen,

betreffende

één

specifiek

BASISFLOW
STAP

ACTOR

1
2

SYSTEEM
X

Tonen van alle geregistreerde bewegingen bij dat meldingsformulier.
Verzoek tot afsluiten van de taak.

X

3

BESCHRIJVING

X

Terugkeren naar de taak “Handling Notification”.

ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker heeft de bevoegdheid om workload toe te kennen aan agenten (rol = Secretary) of de gebruiker
wenst toegekende workload al dan niet te aanvaarden (rol = Certifying Agent).
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

X

3

SYTEEM

BESCHRIJVING
Keuze om workload toe kennen.

X

Aanroepen van taak “Assign Agent”

Herneem vanaf : Stap 3 van de Basisflow.

FUNCTIONELE AANVULLING
1

Met bewegingen bedoelt men alle activiteiten die zullen leiden tot een update van de
Databasegegevens. Denk bijvoorbeeld aan : wijziging van status, toekennen van een Certificerende
Agent, goedkeuren van een aanmelding, annuleren van een aanmelding, wijzigen van een
aanmelding,…
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2.6.4.7.

Taak “Assign Agent”

Actors :

Niet van toepassing (taak is geïntegreerd binnen “Consult Life Cycle”).

Precondities :

Minstens één meldingsformulier, waarvoor gebruiker bevoegdheid heeft, is opgeslagen in
het systeem.

Postcondities :

-

De gebruiker zal de opdracht tot het fiatteren van het meldingsformulier
toegekend hebben aan één Agent (Basisflow 1).

-

De gebruiker zal de workload al dan niet aanvaard hebben (Basisflow 2).

BASISFLOW 1 (toekennen workload)
STAP

ACTOR

SYSTEEM

BESCHRIJVING

X

Controleren van status (status = “Initiated”) en feit dat melding nog niet is
toegekend aan een agent.
Selecteren van naam Agent, gelinkt aan het fiatteren.

3

X

Aanroepen van taak “Send Message(s)”.

4

X

Terugkeren naar de taak “Consult Life Cycle”.

1
2

X

UITZONDERING 1
Het meldingsformulier is reeds toegekend aan een Agent.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow 1.
STAP

ACTOR

2

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “Toekenning is reeds gebeurd”.

Herneem vanaf : Stap 4 van de Basisflow 1.

UITZONDERING 2
De status bij het meldingsformulier is niet gelijk aan “Initiated”.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow 1.
STAP
2

ACTOR

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “Toekenning is niet meer mogelijk”.

Herneem vanaf : Stap 4 van de Basisflow 1.
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BASISFLOW 2 (aanvaarden workload)
STAP

ACTOR

SYTEEM

1
2

X

BESCHRIJVING
Vraag tot acceptatie workload.
Acceptatie door Agent.

X

3

X

Aanroepen van taak “Send Message(s)”.

4

X

Terugkeren naar de taak “Consult Life Cycle”.

ALTERNATIEVE FLOW 1
Workload wordt niet aanvaard door de Agent.
Onderstaande flow start na stap 1 van Basisflow 2.
STAP

ACTOR

2

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Weigering van workload door Agent.

3

X

Aanroepen van taak “Send Message(s)”.

Herneem vanaf : Stap 4 van Basisflow 2.

2.6.4.7.1.

Bijkomende Specificaties
FUNCTIONELE AANVULLING

1

Deze taak zal niet geïnitieerd kunnen worden bij de export van diervoeders (Exclusief Petfood en
fytosanitaire certificaten). Dergelijke workload wordt default immers (tijdelijk) toegekend aan het
Hoofdbestuur (Import-Export).

2

Het toekennen van workload zal gefaciliteerd worden door gebruik te maken van de default
behandelende DMO + gedefinieerde back-up DMO + gedefinieerde ambtenaar. Zie 2.6.2.22 Taak

“Manage operators”
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2.6.4.8.

Taak “Validate Notification”

Actors :

Certifying Agent.

Precondities :

Minstens één meldingsformulier, waarvoor de Certificerende Agent de nodige validatie
rechten heeft, is geïnitieerd.

Postcondities :

Het meldingsformulier zal ofwel goedgekeurd zijn (Status = “Valid”) ofwel afgekeurd
(Status = “Refused”).

BASISFLOW
STAP

ACTOR

SYSTEEM

BESCHRIJVING

1

X

Uitvoeren van Documenten Controle.

2

X

Meldingsformulier goedkeuren.

3

X

Aanpassen van Status (Status = “Valid”).

4

X

Doorschrijven van de wijzigingen naar de Database.

5

X

Aanroepen van taak “Send message(s)”.

6

X

Terugkeren naar de aanroepende taak.

ALTERNATIEVE FLOW 1
Het meldingsformulier wordt afgekeurd.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

X

Afkeuren van het meldingsformulier.

3

X

Opgeven van reden voor afkeuring.

4

SYTEEM

X

BESCHRIJVING

Aanpassen van Status (Status = “Refused”).

Herneem vanaf : Stap 4 van de Basisflow.

ALTERNATIEVE FLOW 2
Onderbreken van het keuringsproces.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Verzoek tot stopzetten van het proces.

Herneem vanaf : Stap 6 van de Basisflow.
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ALTERNATIEVE FLOW 3
Het certificaat is inmiddels al geïnitieerd. Het goedkeuren van de aanmelding zal met zich meebrengen dat
het certificaat niet langer meer geparkeerd staat (Concreet : status van “Hold” naar “Initiated”).
Onderstaande flow start na stap 3 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

4

X

SYTEEM

BESCHRIJVING
Status certificaat = “Initiated”.

Herneem vanaf : Stap 4 van de Basisflow.

2.6.4.8.1.

Bijkomende Specificaties
FUNCTIONELE AANVULLING

1

In geval van de export van diervoeders (Exclusief Petfood en fytosanitaire certificaten) zal de VIE de
rol van Certificerende Agent op zich nemen.
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2.6.4.9.

Taak “Cancel Notification”

Actors :

Niet van toepassing (taak is geïntegreerd binnen “Handling Notification”).

Precondities :

Minstens één meldingsformulier, waarvoor gebruiker bevoegdheid heeft, is opgeslagen in
het systeem.

Postcondities :

De gerelateerde gegevens zullen verwijderd zijn uit de Database.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

1
2

SYSTEEM
X

BESCHRIJVING
Vraag aan gebruiker of hij het meldingsformulier effectief wenst te
verwijderen.
Gebruiker antwoordt bevestigend.

X

3

X

Verwijderen van de gerelateerde gegevens uit de Database.

4

X

Aanpassen status van het meldingsformulier (status = “Deleted”).

5

X

Aanroepen van taak “Send message(s)”.

6

X

Tonen van boodschap “Meldingsformulier is verwijderd”.

7

X

Terugkeren naar taak “Handling Notification”.

ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker beslist om het meldingsformulier niet te verwijderen.
Onderstaande flow start na stap 1 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

2

X

3

SYTEEM

BESCHRIJVING
Gebruiker antwoordt negatief.

X

Tonen van boodschap “Meldingsformulier niet verwijderd”.

Herneem vanaf : Stap 7 van de Basisflow.
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2.6.4.10.

Taak “Change Notification”

Actors :

Niet van toepassing (taak is geïntegreerd binnen “Handling Notification”)

Precondities :

Minstens één meldingsformulier, waarvoor gebruiker bevoegdheid heeft, is opgeslagen in
het systeem.

Postcondities :

De gewijzigde gegevens zullen bewaard zijn in de Database.

BASISFLOW
STAP

ACTOR

1

X

SYSTEEM

BESCHRIJVING
Wijzigen van één of meerdere velden.

2

X

Controleren dat alle verplichte velden zijn ingevuld.

3

X

Controleren dat alle velden correct zijn ingevuld (dus dat het ingevoerde
overeenstemt met het verwachte formaat en de toegelaten waardes).

4

X

Voorstel om het meldingsformulier al dan niet te bewaren.

5

Keuze om het meldingsformulier te bewaren.

X

6

X

Bewaren van de gewijzigde gegevens binnen de Database.

7

X

Aanroepen van taak “Send message(s)”.

8

X

Tonen van boodschap “Wijzigingen zijn bewaard”.

9

X

Terugkeren naar taak “Handling Notification”.

ALTERNATIEVE FLOW 1
De gebruiker beslist om de wijzingen niet te bewaren of niets te wijzigen.
Onderstaande flow start na stap 4 van de Basisflow.
STAP

ACTOR

5

X

6

SYTEEM

BESCHRIJVING
Beslist om het meldingsformulier niet te bewaren.

X

Tonen van boodschap “Wijzigingen zijn niet bewaard”.

Herneem vanaf : Stap 9 van de Basisflow.

UITZONDERING 1
De gebruiker heeft niet alle verplichte velden ingevuld.
Onderstaande flow start na stap 2 van de Basisflow.
STAP
3

ACTOR

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “velden ‘veld1, veld2, enz’. verplicht in te vullen”.

Herneem vanaf : Stap 1 van de Basisflow.
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UITZONDERING 2
Een of meerdere velden zijn niet correct ingevuld.
Onderstaande flow start na stap 3 van de Basisflow.
STAP
4

ACTOR

SYTEEM
X

BESCHRIJVING
Tonen van boodschap “ de ingave bij velden ‘veld1, veld2, enz’. is niet
geldig”.

Herneem vanaf : Stap 1 van de Basisflow.
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2.7. Authenticatie
-

-

In combinatie met de “ik ga akkoord” checkbox (zie 0 ), zal een doordachte authenticatie procedure
bijdragen tot de nodige bewijskracht in het geval van een juridisch dispuut aangaande de identiteit
van de gebruiker en de verantwoordelijkheid betreffende zijn ingaven.
Volgende juridische informatie is opgeleverd door Ulrich Coussement (Juridische Dienst) :
 In artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk wetboek wordt voorzien dat ook een geheel van
elektronische gegevens aanvaard kan worden als handtekening.
 Artikel 2, lid 2, 1° van de Wet elektronische handtekening definieert het begrip als volgt :
“gegevens in elektronische vorm, vastgehecht aan of logisch geassocieerd met andere
elektronische gegevens, die worden gebruikt als middel van authenticatie”.
 Dit is een ruime, technologieneutrale omschrijving waaronder bijvoorbeeld ook een login &
wachtwoord begrepen kunnen worden. Hoe beter het beschermings- en manipulatieniveau
van de gegevens, hoe groter de integriteit van de gegevens en des te groter de
overtuigingskracht voor de rechtbank.
 Afhankelijk van het beschermingsniveau, dat in casu opportuun lijkt, kan zeker voor één van
de mogelijkheden, die vermeld worden in de brochure van FEDICT, gekozen worden.

2.7.1. Federale Authenticatiedienst (FAS)


Fedict heeft een dienst ontwikkeld, die personen – burgers en ambtenaren – op eenvoudige
wijze kan identificeren/authentificeren zodat deze toegang kunnen krijgen tot beveiligde
online toepassingen.



Dankzij dit systeem kunnen de overheidsinstellingen hun gesprekpartners online
authentificeren en kan elke potentiële gebruiker snel de authenticatiemiddelen krijgen
waarmee hij online toegang krijgt tot alle overheidsdiensten.



Deze dienst richt zich op alle overheidsdiensten die gebruik wensten te maken van een
beveiligde authenticatieproces voor toepassingen die ze op hun eigen website aanbieden.



De door Fedict aangeboden dienstverlening omvat :
- De registratie (indien noodzakelijk) van de gebruiker en de authenticatiemiddelen.
- De authenticatie wanneer een verbinding met een toepassing wordt gemaakt.
- Het beheer van de gebruikersprofielen.
- Bijstand aan de klant bij de implementatie en het beheer van de toepassing.
- Bijstand aan de eindgebruikers.



Fedict stelt deze dienst gratis ter beschikking.



Afhankelijk van het beoogde veiligheidslevel, kan de instelling aan de gebruiker vragen zich
te identificeren via :
1. een gebruikersnaam en wachtwoord.
2. een gebruikersnaam, wachtwoord en een cijfercode (token).
3. de elektronische identiteitskaart en de daarbij horende pincode.
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2.7.1.1.
Niveau 1 : gebruikersnaam en wachtwoord alleen
- Deze toegang is minder veilig dan met een token of een eID, maar is geschikt voor weinig
-

-

vertrouwelijke informatie.
Deze procedure heeft het voordeel dat de burger zich onmiddellijk, na registratie en
ontvangst van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, online kan authentificeren.
In het raam van deze registratie, worden meerdere persoonlijke gegevens van de
gebruiker gevraagd om zijn identiteit na te gaan : het rijksregisternummer, het nummer
van zijn identiteitskaart en het nummer van zijn SIS-kaart.
Deze procedure volstaat niet voor de authenticatie van ambtenaren.
Op dit niveau vermeldt de boodschap, die de Fedict toepassing naar de ontvangende
toepassing stuurt, naast de status (geslaagd of mislukt) slechts een minimum aan
informatie over de gebruiker, namelijk : rijksregisternummer, naam en voornaam.

2.7.1.2.
Niveau 2 : identificatie, wachtwoord en token
- Naast de gebruikersnaam en het wachtwoord (Niveau 1) authentificeert de
-

-

-

-

overheidsinstelling de gebruikers eveneens op basis van het token.
De gebruiker kan dit token tijdens zijn online registratie aanvragen, nadat hij zijn
gebruikersnaam en zijn wachtwoord heeft ontvangen. Zijn token zal dan via de post naar
zijn officiële verblijfplaats worden verzonden.
Een token is een kaart met 24 codes die telkens 6 lettertekens bevatten. Tijdens de
authenticatiefaze wordt aan de gebruiker gevraagd om één van de 24 specifieke codes in
te voeren, nadat hij zijn gebruikersnaam en wachtwoord heeft meegedeeld.
Indien de aanvrager een ambtenaar betreft, dient deze, nadat hij zijn gebruikersnaam en
wachtwoord heeft gekregen, contact op te nemen met de veiligheidsbeheerder van zijn
instelling die voor hem een profiel van “ambtenaar” aanmaakt in een specifieke
toepassing die Fedict online brengt (CS Admin).
De ontvangende toepassing krijgt dezelfde informatie over de gebruiker dan bij Niveau 1,
aangevuld met anderen attributen :
o Voor burgers (eventueel) de taal en het e-mailadres de ze hebben meegedeeld.
o Voor ambtenaren (verplicht) de naam en code van de afdeling, de naam en code
van het agentschap waartoe de ambtenaren behoren.

2.7.1.3.
-

-

Niveau 3 : elektronische identiteitskaart (eID)

Indien het minimum aan informatie dat zich al in de eID van de gebruiker bevindt volstaat
om toegang te krijgen tot de website, moet de persoon zich niet vooraf registreren. Het
gaat om volgende informatie :
o Het rijksregisternummer.
o Naam en voornaam.
Voorafgaande registratie is alleen vereist indien informatie zoals de taal van de gebruiker
of zijn e-mailadres noodzakelijk is voor de authenticatie.
Voor ambtenaren volstaat het minimum aan informatie in de eID niet. De eID bevat
immers geen informatie betreffende het beroep.
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2.8. Afwijkende processchema’s
2.8.1. Prenotificatiedocument


Ten behoeve van het Prenotificatiedocument beroept men zich op gegevens van het
certificaat in kwestie. Al de vereiste gegevens worden letterlijk overgenomen door de Editor.



Tijdens het elektronisch doorzenden van dit document (keten : Editor – Certificerende Agent –
PCE – Hoofdbestuur – Russische autoriteiten/PCE) wordt er enkel aan de vorm iets
gewijzigd, maar de inhoud op zich wordt niet gemanipuleerd.



Deze uitgangssituatie doet ons besluiten dat alle gegevens, ten behoeve van het
Prenotificatiedocument, gegroepeerd zullen zitten binnen het toekomstige beheerssysteem.
En dit zowel betreffende de elektronische certificaten, als certificaten uit het manuele circuit.



Bijgevolg moet het mogelijk zijn om, na aansluiting op de back-end systemen, automatisch
een Prenotificatiedocument te triggeren in het gewenste pdf-formaat en dit vanuit Business
Objecten. Daarbovenop kan dit gegenereerde pdf-document automatisch doorgestuurd
worden naar een opgegeven e-mailadres.



Wat rest is dat er vanuit deze mailbox een mail moet worden verstuurd naar de Russische
autoriteiten en de betrokken PCE’s.

Het prenotificatiedocument is out of scope wat betreft het beheerssysteem, maar projectmatig wel in
scope. Dit betekent dat het BO ict-team deze functionaliteit zal opnemen ( zie 2.9 Operational
environment).
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2.9. Operational environment
-

Het doel van dit hoofdstuk is om in kaart te brengen welke interacties en afhankelijkheden er
zullen bestaan tussen het BECERT beheerssysteem enerzijds en de FAVV randsystemen
anderzijds.
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2.9.1. FOODWeb (User Management)
2.9.1.1.

Algemeen

-

FOODWeb is gebouwd rond volgende functionaliteiten :
o Centralisatie van informatie aangaande Operatoren.
o Constante stromen van informatie-uitwisseling tussen het Agentschap en de
Operatoren.
o Gediversifieerde communicatiemiddelen.
o Aanvragen & doorsturen.

-

FOODWeb kent twee aparte omgevingen :
o Een publiek domein
o Een privaat domein

-

Op het publiek domein zal eender wie zich vrij kunnen aanmelden. Uiteraard zullen er
bijna uitsluitend consultatie activiteiten kunnen geïnitieerd worden vanuit dit domein.

-

Binnen het privaat domein is er wel sprake van user management. Hiertoe wordt gebruik
gemaakt van het IAM (Identity and Access Management) project van FedICT :
o Deze authentificatie zal in eerste instantie geschieden aan de hand van de
elektronische identiteitskaart (eID), wat betreft de toegang voor operatoren.
o Voor de eigen medewerkers wordt de HR database gebruikt.
o IAM FedICT geeft recht aan elke burger of rolverantwoordelijke tot de applicaties
die hij nodig heeft. De domein- of rolverantwoordelijke kent op zijn beurt de rollen
toe aan de gebruikers, betreffende een bepaalde applicatie.

2.9.1.2.

Becert

-

Het BECERT beheerssysteem zal uitsluitend te benaderen zijn vanuit de FOODWeb
applicatie, dewelke via het internet wordt aangeboden aan de Operatoren.

-

Een Operator dient, op basis van zijn eID, een BOOD koppeling te hebben op On-niveau
(Ondernemingsnummer). We spreken hier dus specifiek over KBO ondernemingen.
Bijgevolg zal het BECERT beheerssysteem, ten gevolge van deze user management
opzet, binnen dit concept niet toegankelijk zijn voor natuurlijke personen. In de
wetenschap dat dergelijk natuurlijk persoon effectief toegang dient te hebben, zal dit
gebeuren naderhand nog geconcretiseerd worden (contactpersoon = Marc Bianco, ICTprojectleider FOODWeb).

-

Alle vragen aangaande het user management en de toegekende rollen, dienen
opgenomen te worden met hetzij Axel Cooman (technisch), hetzij Erika Van den
Berghe (functioneel).

2.9.1.3.
-

Functioneel uit te klaren :

Welke groepen van gebruikers worden onderscheiden ?
Inschatting van aantal gebruikers per usergroep ?
Welke bevoegdheden worden toegekend aan ieder van deze groepen ?
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2.9.2. BOOD
2.9.2.1.

Algemeen

-

BOOD is de basisdatabank waarin alle FAVV operatoren opgenomen zijn. Deze databank
staat in verbinding met de KBO-databank (=Kruispuntbank der Ondernemingen).

-

Er worden in de KBO-databank 2 soorten nummers opgenomen namelijk het
ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer.
o Voor ondernemingen die vóór 1 juli 2003 reeds bestonden is het
ondernemingsnummer gelijk aan het BTW-nummer of het nummer van het
Rijksregister voor Rechtspersonen (RRRP-nummer), voorafgegaan door een 0.
Voor de ondernemingen die geen BTW-nummer of RRRP-nummer bezitten, zal
een ondernemingsnummer automatisch toegekend worden beginnend met een 0.
o Met vestigingseenheid wordt de plaats bedoeld die men geografisch gezien kan
identificeren door een adres, waar ten minste één activiteit van de onderneming
wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend. Het gaat
bijvoorbeeld om de volgende entiteiten: werkplaats, fabriek, winkel, verkooppunt,
kantoor, mijn, directie, zetel, opslagplaats, agentschap, filiaal,...

-

In BOOD zijn de volgende operatoren opgenomen :
o Belgische commerciële operator
• Gevestigd in België met commerciële activiteit in België.
• Ondernemingen rechtspersoon (met vestigingseenheden) en ondernemingen natuurlijk persoon.
• Identificatie = uniek ondernemingsnummer (ON) en vestigingseenheidsnummer (VEN).
o Buitenlandse commerciële operator
• Gevestigd in buitenland met commerciële activiteit in België.
• Beheer door FAVV (identificatie = uniek FAVV nummer) indien niet
aanwezig in KBO.
• Identificatie: beginnen met 0.003
o Operator natuurlijke persoon
• Zonder commerciële activiteit.
• Beheer door FAVV (identificatie = uniek FAVV nummer).
• Identificatie: beginnen met 0.003
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2.9.2.2.

-

Becert

-

Wat de koppeling tussen het BECERT-beheerssysteem en BOOD betreft, is het de
intentie dat binnen het proces “Introduction of a certificate” de BOOD Databank wordt
benaderd, teneinde de persoonsgegevens van de Operator automatisch te integreren in
het certificaat. Dit gebeuren situeert zich op VEN-niveau. Om dit te realiseren dient het
beheerssysteem alle vestigingen, die gekoppeld zijn aan de ON waarmee is ingelogd, op
het scherm te projecteren.
Dergelijke webservice is reeds operationeel en uitgewerkt door het BOOD-team.
Verdere technische informatie kan bekomen worden bij Marc Bianco (ICT-projectleider).

-

Grosso modo volgende gegevens worden aangeboden op VEN-niveau :
 Sector (vb. horeca, distributie)
 Locatie (vb. slachthuis)
 Activiteit (vb. versnijden van vlees)
 Product (vb. runderen)
 Erkenning

-

Het BOOD-team heeft ook de nodige voorzieningen getroffen om te kunnen opvangen
dat een Operator zich beroept op een derde persoon, die de administratie rond het
certificeren op zich zal nemen. Dit principe van delegatie (“working on behalf of”) maakt
deel uit van het user management gebeuren.
Voor verdere technische informatie : Axel Cooman.

Indien de export van het betreffende producttype naar het betreffende derde land gepaard gaat met
gesloten lijsten, dient de aanmelding gevolgd te worden door een consultatie van de exporterkenning
in BOOD.
In het geval dat de desbetreffende Operator niet geïntegreerd is binnen de gesloten lijst, dan zal deze
aanmelding automatisch afgekeurd worden.
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2.9.3. MASTERDATA
2.9.3.1.

Algemeen

-

Dit univers bevat objecten van alle codetabellen die bij het FAVV in gebruik zijn :
 BOOD activiteitenboom en nacebelcodes Erkenningstypes.
 Checklisten.
 Codetabellen van alpha: matrices, parameters en subtabellen van de monsters.
 Codetabellen i.v.m. autocontrole.
 Codetabellen i.v.m. inbeslagname producten (nieuwe klasse).

-

Tevens zijn er binnen de universe masterdata een aantal standaardrapporten
(bedrijfsdocumenten) beschikbaar.

2.9.3.2.

Becert

-

Op het moment dat een Operator een introductie zal doen van een nieuw certificaat, zal
dit univers benaderd dienen te worden om een aantal relevante gegevens te consulteren
en indien nodig te integreren binnen deze aanvraag.

-

Een concreet geval betreft het stockeren van een lading op een locatie dewelke niet als
VEN is gekoppeld aan die operator. In dat geval zal het straatnamenregister gehanteerd
worden. Concreet betekent dit dat de ingave van een postcode zal leiden tot het
afficheren van alle straten die gelinkt zijn aan die specifieke postcode.
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2.9.4. TRALINK
2.9.4.1.
-

Algemeen

Het TRALINK project gaat over het recupereren van Traces certificaten, teneinde te
komen tot een subset van de Traces Database. T.t.z. dat alle certificaten waarbij België
betrokken is, zullen worden overgezet naar de TRACES II Database. Ook gegevens van
Operatoren zelf worden overgenomen, indien deze op één of meerdere certificaten
voorkomen.

2.9.4.2.

Becert

-

De intentie is om aan te sluiten op de TRACES II Database. Er dient diepgaand
onderzocht te worden in hoeverre dit (technisch) realistisch en haalbaar is.

-

Pierre-François Crousse is het aanspreekpunt in geval van technische vragen rond de
opzet van deze Database.

-

In alle geval zal er achtereenvolgens :
 een normalisatie dienen te gebeuren van alle functionele velden.
 de herkomst van deze functionele velden in kaart worden gebracht.
 de technische tegenhanger van ieder functioneel veld gedetermineerd worden.
 Voorstellen tot Database wijzigingen geformuleerd worden.
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2.9.5. Prestaties door Controleurs
2.9.5.1.

PlaniFOOD

2.9.5.1.1.
Algemeen
- Deze applicatie, dewelke is ontworpen ten behoeve van het inplannen van de
controlerende werkzaamheden van de agenten, is nog in ontwikkeling.

2.9.5.1.2.
Becert
- Uit input van stakeholders binnen de PCE Luik, dewelke fungeert als pilootproject
betreffende PlaniFOOD, blijkt dat deze applicatie in eerste instantie functioneel nog niet
geschikt is om workload in te plannen binnen een tijdsbestek van 8 kalenderdagen.
- Er zal verder moeten overlegd worden met de functionele eigenaars van dit systeem
aangaande :
 Releases.
 Go live datum(s).
 Welke functionaliteit zal gecoverd worden binnen welke release.
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2.9.5.2.

FOODNet

2.9.5.2.1.
Algemeen
- Sinds begin maart 2006 wordt de uitvoering van de controle activiteiten ondersteund door
een nieuwe applicatie, FOODNet. Per controle moet de controleur een missie aanmaken,
waarbij alle informatie om de controle uit te voeren in de applicatie aanwezig is (checklist,
document voor monstername, technische fiche...).
- FOODNet zal op termijn de bestaande applicaties volledig vervangen, zowel qua
ondersteuning van de controles, als op vlak van de rapportering. In de uitwerking van
deze home-made applicatie worden andere best practices gebruikt. Zo wordt het beheer
van alle operatoren in de voedselketen overgenomen vanuit de centrale Kruispuntbank
der Ondernemingen van de federale overheid.

2.9.5.2.2.
Becert
- FOODNet is functioneel gebouwd rond het controleren van de processen, terwijl het bij
certificatie draait rond het controleren van producten.
- Er is met andere woorden geen checklist voorhanden die de Export naar derde landen
behandelt. Bijgevolg zal noch de Documenten controle, noch de Fysieke controle leiden
tot interactie met FOODNet.
-

Het Becert-projectteam wenst echter wel volgende functionele bijsturing, te realiseren
binnen FOODNet zelf (te bespreken met Michel Lambert ) :
o Indien er in FOODNet een missie wordt aangemaakt in het kader van Export naar
derde landen (hetzij t.b.v. monstername, hetzij t.b.v. een inspectie), zou dit
moeten gespecificeerd en gekoppeld kunnen worden aan het desbetreffende
export certificaat (via Becert-nummer ?).
o In een later stadium zal deze informatie dan kunnen gebruikt worden binnen BOrapportages, zijnde :
• Aantal monsternames (binnen op te geven periode en bepaalde PCE) in
het kader van export certificering.
• Aantal inspecties (binnen op te geven periode en bepaalde PCE) in het
kader van export certificering.

-

Tevens zal FOODNet fungeren als doorgeefluik van prestatiegerichte informatie ten
behoeve van AdminLight Controleurs.
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2.9.5.3.

AdminLight Controleurs

2.9.5.3.1.
Algemeen
- AdminLight Controleurs is de database van FAVV waarin de prestaties worden
geregistreerd die bij de operatoren door de controleurs van het FAVV worden uitgevoerd.
- Ten behoeve van het verwerken van deze prestaties, is er een aparte menukeuze binnen
de applicatie FOODNet voorzien.

2.9.5.3.2.
Becert
- Teneinde te vermijden dat een FAVV-controleur gegevens dubbel zal moeten coderen in
twee verschillende beheerssystemen, BECERT versus AdminLight Controleurs, zal er
een doorstroming vanuit het BECERT-beheerssysteem worden gerealiseerd om aldus
een aanzet te geven tot het registreren van prestaties. Deze doorstroming zal in een
eerste fase verlopen over FOODNet en in een tweede fase over PlaniFOOD.
- Deze werkwijze zal ook, in de mate van het mogelijke, vermijden dat een FAVVcontroleur handmatig gegevens dient in te geven met de nodige foutenmarge tot gevolg.
- Via welke weg deze informatiestroom dient te verlopen en over welke informatie men het
hier precies heeft, dient verder afgestemd te worden met Alex Paquay en Thierry
Laurent.
Uit de losse pols denkt men aan : datum controle, controle uren,
e
certificaatnummer, aanduiding 1 certificaat of volgend certificaat, aanvrager en locatie
certificatie.
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2.9.6. AdminLight CDMO
2.9.6.1.
-

-

-

-

2.9.6.2.
-

-

Algemeen

AdminLight CDMO is de database van FAVV waarin de prestaties worden geregistreerd
die bij de operatoren door de zelfstandige dierenartsen met opdracht (DMO) worden
uitgevoerd. Een van de doelstellingen van deze toepassing is de vereenvoudiging en de
hergroepering van de oude documenten in verband met de prestaties die door de DMO’s
worden uitgevoerd.
Vanaf 2009 wordt de nieuwe AdminLight CDMO in gebruik genomen.
Adminlight CDMO is toegankelijk via iedere computer met aansluiting op internet. De
toegang gebeurt door middel van een persoonlijke log-in (identificatie en paswoord).
Adres van de toepassing : http://www.favv-afsca.fgov.be/sp/vet/app_vet_ind_nl.asp
Certificaat :
o De DMO vult het begin- en het einduur van de prestatie in, de afgelegde
kilometers, de PCE waarvoor de opdracht is uitgevoerd alsook de nummers van
de afgeleverde certificaten.
o De gepresteerde controle voor het afleveren van het certificaat is in de duur van
de opdracht inbegrepen.
Invoer fyto-kwaliteit :
o De DMO vermeldt het nummer van het bewijs van prestatie, het begin- en
einduur van de prestatie, de afgelegde kilometers alsook de PCE waarvoor de
opdracht wordt uitgevoerd. Hij vult daarna per certificaat het nummer van het
certificaat alsook het type van de uitgevoerde controle in:
• documentencontrole : geen bijkomende gegevens moeten ingebracht
worden.
• fytosanitaire controle : product specificeren alsook het gewicht in kilo of
aantal eenheden of aantal m3.
• kwaliteitscontrole : op hetzelfde tijdstip als de fytosanitaire controle. Er
moeten geen bijkomende gegevens ingebracht worden.
Kwaliteitscontrole :
o De DMO brengt het begin- en einduur in, de afgelegde kilometers, de PCE
waarvoor de opdracht is uitgevoerd alsook de nummers van de afgeleverde
certificaten.

Becert

Teneinde ter vermijden dat een DMO gegevens dubbel zal moeten coderen in twee
verschillende beheerssystemen, BECERT versus AdminLight CDMO, zal er een
rechtstreekse doorstroming vanuit het BECERT-beheerssysteem worden gerealiseerd om
aldus een aanzet te geven tot het registreren van prestaties.
Deze werkwijze zal ook, in de mate van het mogelijke, vermijden dat een DMO handmatig
gegevens dient in te geven met de nodige foutenmarge tot gevolg.
Via welke weg deze informatiestroom dient te verlopen en over welke informatie men het
hier precies heeft, dient verder afgestemd te worden met Alex Paquay en Thierry
Laurent.
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2.9.7. Opladen van het archief
-

De afgeleverde certificaten moeten gedurende minstens 5 jaar gearchiveerd worden en op
verzoek van de bevoegde overheid kunnen worden voorgelegd.

-

Om dit te realiseren zal het afleveren van een certificaat ook met zich meebrengen dat er een
elektronische versie van datzelfde certificaat zal gestockeerd worden in PDF-A formaat.

2.9.7.1.
-

-

Concreet zal het BECERT-team verantwoordelijk zijn voor de toelevering van zowel de
metadata als het te archiveren certificaat.

2.9.7.2.
-

-

Document Management System

Het fysiek stockeren van iedere te archiveren certificaat zal geschieden binnen een DMS.
Zo een DMS is momenteel nog niet operationeel binnen het Agentschap.
Een DMS is een database waarin beschrijvende kenmerken (metadata) van documenten
worden opgeslagen en makkelijk terug te vinden zijn aan de hand van deze metadata,
zoals bijvoorbeeld : auteur, naam, omschrijving, datum, categorie en status. De
documenten zelf kunnen in ook in de database worden opgeslagen of op een beveiligde
(netwerk)locatie, dewelke via de database te benaderen is.

FOODWeb

Gelet op het gegeven dat het consulteren van het archief zal gerealiseerd worden vanuit
FOODWeb dient er, gelijktijdig met de oplevering aan het DMS, een
informatiedoorstroming gerealiseerd te worden naar FOODWeb.
Dergelijke toelevering moet aan FOODWeb de mogelijkheid bieden om een index bij te
houden betreffende al de gearchiveerde certificaten.
De exacte inhoud van deze doorstroming zal ten gepaste tijde gecommuniceerd worden
door het FOODWEB-team (contactpersoon = Marc Bianco, ICT-projectleider
FOODWeb).

2.9.8. Consulteren van het archief
-

-

benaderen van het archief zal mogelijk zijn via een aantal sleutelvelden, zoals : certificaatnummer
(BECERT-nummer), Ondernemingsnummer (ON),…
Deze consultatie zal getriggerd worden vanuit FOODWeb, waarna deze applicatie zijn index zal
hanteren om het DMS te benaderen met de vereiste sleutels.
Uiteraard zal de rolverdeling ook zijn weerslag hebben op deze consultatie :
o Een Operator zal enkel zijn eigen certificaten kunnen benaderen.
o Een PCE-medewerker (DMO, Agent, PCE-hoofd, Sectorhoofd, PCE-secretariaat) zal
certificaten kunnen benaderen die gelinkt zijn aan de PCE waar hij deel van uitmaakt.
o Een medewerker van de dienst Internationale Zaken (DG Controlebeleid) zal alle
certificaten kunnen benaderen. Idem dito voor een medewerker van de cel Import &
Export (DG Controle).

BECERT - BPR versie 1.21.doc

Page 160

FAVV – AFSCA: Project BECERT

2.9.9. Business Objects
2.9.9.1.
-

2.9.9.2.

Becert

-

Wat het BECERT-project betreft, spreken we hier in eerste instantie over het
prenotificatiedocument.
o Dit document is gerelateerd aan de uitvoer van vlees en rauwe vleesbereidingen van
rund, varken en pluimvee van België naar de Russische Federatie. Het gaat hier alleen
om zendingen bestemd voor het Verre Oosten gebied van de Russische Federatie, met
name : Primorsk krai, Khabarovsk krai, Kamtsjatka krai, Magadan regio, Sakhalin regio.
o Dit prenotificatiedocument is out of scope wat betreft het beheerssysteem, maar
projectmatig wel in scope. Dit betekent dat het BECERT-projectteam zich zal richten tot
de BO-werkgroep, met de vraag om dit rapport elektronisch aan te bieden.

-

Bovenstaand principe geldt eveneens voor de overige rapporten :
o Een overzicht van alle afgekeurde (Status = “Refused”) certificaten per operator binnen
een specifieke tijdsperiode en dit volgens de combinatie : ondernemingsnummer (ON) –
type product – derde land. De reden van weigering dient ook geïntegreerd te worden in
het overzicht.
o Een overzicht van alle uitvoercertificaten per product.
o Een overzicht van alle certificaat aanvragen per PCE en per status.
o Een overzicht van het aantal materiële controles per : PCE, type product, derde land,
operator en periode.
o ……

-

Tijdens de realisatiefase zal het aspect rapportage in detail worden besproken en
geïnventariseerd.

-

Deze rapporten zijn zowel ten behoeve van intern gebruik (eerder DG Controle) als voor
externe verspreiding (DG Controlebeleid). De Commissie stelt meestal een model ter
beschikking, waarbinnen het antwoord dient geformuleerd te worden.
De rapporten die de Commissie vraagt, hebben meestal betrekking op de opgelegde
invoercontroles. Niet dat de commissie veel rapportering m.b.t. export vraagt, tenzij voor
Rusland (vb. pesticidenresiduen in groenten en fruit > model in onderhandeling tussen EU
en RU en beschikbaar bij DG Controlebeleid (Léonard Bosschaert)).
Een andere externe rapportering betreft het activiteitenverslag. Model en gewenste
gegevens wordt door de diensten van de gedelegeerd bestuurder bepaald.

-

-

3.0.

Algemeen

Business Objects is de statistische tool van het Agentschap, dewelke de business data van
de verschillende universes in dashboard formaat presenteert.
De BO-werkgroep zal zich buigen over de vraag naar rapportage vanuit de operationele
diensten. Het is zo dat de operationele diensten nood hebben aan standaardrapporten,
maar niet altijd beschikken over de juiste kennis om dergelijke rapporten te vervaardigen.

Koppeling naar bedrijfsapllicaties van exporterende bedrijven:

BECERT moet een open applicatie zijn waarbij het moet mogelijk zijn voor een operator om te
communiceren met de BECERT-databank vanuit zijn eigen applicatie via XML-uitwisseling. De
security voor het werken met XML moet dezelfde zijn als voor de webapplicatie en moet dezelfde
mogelijkheden bieden als de webapplicatie.
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