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Huidige proces



€

€
€

Huidige proces

 CBI huurt een expert in.
Deze expert  coach een bedrijf in een 
ontwikkelingsland om hun producten en 
bedrijfsprocessen op het niveau van 
Europese markteisen te krijgen en 
vervolgens de bedrijven te assisteren in het 
betreden van de Europese markt en ze te 
koppelen aan Europese afnemers. 

De expert en het bedrijf ondertekenen 
een document  (Certi�ed Results Excel 
�le) waarop hun exportgegevens zijn 
ingevuld en sturen dit naar CBI.



Schematische weergave van het proces

BEDRIJF EXPERT PROJECT MANAGER

EXCEL FILE EXCEL FILE INPUT IN M & E SYSTEEM

1.  Stempel 
2.  Scannen 
3.  Mailen

1.  Controle > Print  > Stempel
2.  Scannen
3.  Mailen

1.  Controle, Analyse
2.  Consolideren
3.  Doorsturen naar BZ



Uitdagingen en ambities



Uitdagingen huidige proces

Fraude kan plaatsvinden 
in verschillende fases van 
het proces

Fouten kunnen 
plaatsvinden in 
verschillende fases van 
het proces

Het ministerie/CBI hee� 
geen real-time inzage in 
de cijfers

E�ectieve return on 
investment is niet goed 
meetbaar

Geen zicht op welke 
hulp is toegepast op de 
exporterende bedrijven

!
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Ambities

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Centrum ter Bevordering 

van Import uit ontwikkelingslanden (CBI) zoeken een creatief, 

beva�elijk en haalbaar concept waarin meer transparantie en 

betrouwbaarheid wordt gecreëerd tussen de exporterende bedrijven, 

hun overheden, sectorverenigingen, de experts on site, de Nederlandse 

overheid en de EU als importerende gemeenschap.



Ambities

Vertrouwen in cijfers over 
alle partijen heen

Eenduidigheid in cijfers 
over alle partijen heen

Overzicht in cijfers voor min BZ

Identiteit (Tracebility) Digitaal ondertekening - 
geveri�eerde & unieke 
personen

Data deling + 
Document deling

3102010101
1019011041
0020015019 123

3102010101
1019011041
0020015019

3102010101
1019011041
0020015019



Voorgestelde oplossing



Exportgegevens delen via de blockchain met meerdere partijen

Experts

Bedrijfs informatie Fiche

Overheid 
ontwikkelingsland

Overheid Nederland

Douane

Exporteur

Importeur

NVWA



Bedrijf vult gegevens in op een website/portal van CBI 

Export Bedrijven



De expert bevestigt de cijfers De expert bevestigt de cijfers 

Experts

Bedrijfs informatie Fiche

Overheid Nederland

Exporteur

Douane

NVWA



De expert bevestigt de cijfers Validatie via gegevens Douanemanifest (DMF)

DOUANE BEVESTIGING

EXPERT

Gegevens (datum, type goederen, hoeveelheid) over goederen worden geregistreerd op de 
blockchain en resulteren in een validatie van de door de exporteur opgegeven cijfers. 



Indien de gegevens van exporteur en DMF overeenkomen, dan kan een 
verkorte invoeraangi�eprocedure worden aangeboden aan de importeur



De registratie van de blockchain komt in dat geval ten goede aan de importeur 
(verlichting administratieve lasten) en aan de doelstelling van het CBI 

(het wordt eenvoudiger voor de exporteur uit het ontwikkelingsland om te 
exporteren naar de EU)



Doordat gegevens worden gedeeld en goedkeuring/instemming 

van de betrokken partijen via de blockchain wordt vastgelegd, 

ontstaat een beter inzicht in de impact van de Nederlandse 

�nanciële steun aan bedrijven in ontwikkelingslanden



Mogelijke uitbreidingen



Contractbeheer

Mogelijke uitbreidingen



Email Service inbouwen

Mogelijke uitbreidingen



OCR Tooling inbouwen

Mogelijke uitbreidingen



Rating voor Experten / 
Douane instellingen

Mogelijke uitbreidingen



Volgende stappen



Presenteren aan Douane en NVWA



Ontwikkelen eerste prototype

Product Backlog Sprint Backlog Daily Scrum Meeting Potentially Shippable
Product Increment

24 h

2 - 4 weeks




