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CLIENT Export  

Jaarplan 2015  

 

Voor u ligt het jaarplan1 2015 van de CLIENT Beheerorganisatie, het jaarplan is 
besproken in het Kernteam CLIENT. Het is de bedoeling om in de komende jaren 
geleidelijk naar een volledig en integraal jaarplan te komen dat afgestemd is met 
ketenpartners en beheerorganisaties. Het plan zal gebruikt worden om balans te houden 
tussen de ambities en de noodzakelijke middelen voor de implementatie. Wijzigingen in 
activiteiten of ambities zullen leiden tot bijstellingen van het plan, overvraging van de 
capaciteit zal leiden tot prioritering. 

De missie van de beheerorganisatie is onveranderd: 

 

Om aan bovenstaande missie concrete invulling te geven zal in 2015 onderstaande 
worden opgemaakt en zo ver mogelijk gerealiseerd. Omdat de realisatie van vele 
onafhankelijke ketenpartijen afhankelijk is het niet mogelijk voor 2015 een “harde” en 
gedetailleerde planning op te stellen. 

Nationaal: 

Afronden en naar volledige productie brengen van de sectoren: 

• Bloembollen 
• Sierteelt (Snijbloemen en Potplanten) 
• Bomen en Jonge Planten* 
• Fytosanitair Algemeen* 
• Diervoeders* 
• Veterinair Algemeen* 
• Levende Have* 

Nieuwe releases voor: 

• Mest, diverse aanpassing om toepassing beter aan te laten sluiten op exportproces van de 
 transporteurs  

• Beheerschermen, eerste grote release op beheerschermen, veel opgespaarde 
 wensen van beheer en vulling. 

Uitbreiding met: 

• Data Dashboard voor bedrijven en toezichthouders 

                                                
1 Het jaarplan is geen statisch document noch pretendeert het volledigheid voor het gehele jaar. De omgeving 
is daarvoor inhoudelijk, procedureel en technisch te dynamisch. 

Continu optimaliseren van administratieve exportprocessen voor landbouwgoederen 
op juistheid, tijdigheid en efficiëntie. 
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• Koppeling met I&R ten behoeve van CLH 
• Aanvragen Aangifte ten uitvoer in CLIENT  
• Koppeling Certificaat van Oorsprong 
• Functionaliteit ten behoeve van CLIENT Import 
• Introductie Berichtenboek Exportverklaringen 
• Introductie CLIENT Online Verificatie 
• Koppelen op fytosanitaire registers 
• Ontwikkelen CLIENT Export Ondersteuning (o.a. Digitaal Handboek) 

Internationaal2: 

• Afronding Hong Kong 
• Afronding USA, AMS en APHIS veterinair 
• Uitbreiding naar veterinair Zuid-Korea 
• Uitbereiding producten Chili 
• Opstarten samenwerking Rusland, Brazilië, Argentinië, Colombia, Japan en evt. 

Mexico 
• Onderzoek naar samenwerking met Taiwan, Oekraïne, VAE, Zuid Afrika 

Communicatie: 

• Herstarten/Opstarten SLA en DAP gesprekken. 
• Optimaliseren afstemming berichtenboeken 
• Organisatie van de slotbijeenkomst 

Technische ontwikkelingen 
 

• Diverse aanpassingen aan hardware en netwerk voor performancegarantie 
• Implementatie van de upgrade karakterset t.b.v. Chinese karakters 
• Ontwikkeling en implementatie asynchrone webservices 
• Inrichting Signing en Verification Server 
• Inrichten weblogic 
• Inrichting OTAP straat tbv APEX omgeving, voor rapportages 

Diversen 

Anticiperen op ontwikkelingen die CLIENT raken: 

• Import 
• TRACES/IMSOC 
• Keuring & Toezicht 

                                                
2 Realisatie van de internationale agenda is in hoge mate afhankelijk van de medewerking van de betrokken 
landen. 


