
1 
 

 
PROJECTGROEP 
BEROEPSBEKWAAMHEID  

VERSLAG   22/06/2018 

CONVENOR  Olivier Schoenmaeckers (VEA-CEB) 

NOTULIST Olivier Schoenmaeckers 

AANWEZIG 

Michael Van Giel (Intris), Werner Rens (AAD&A), Jan Van Wesemael (VOKA Alfaport), Steve 
Mees (AAD&A), N. Bundervoet (AAD&A), L. Van de Velde- Poelman (AAD&A), Olivier 
Schoenmaeckers (VEA-CEB) 

VERONTSCHULDIGD Sophany Ramaen (AAD&A), Diederik Bogaerts (KPMG) 

 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

versturen van communicatie naar opleidingsinstellingen W. Rens / S. Mees 30/6/2018 

Afspraken m.b.t. opmaken centrale examendatabase S. Mees 9/2018 

Aanpassing MB + intern reglement Comité Beroepsopleiding 
L. Van de Velde- 
Poelman / N. 
Bundervoet 

30/6/208 

Wijziging bestaande KB’s 
L. Van de Velde 
Poelman 

TBC 

 
1. Erkenning douaneopleidingen door de AAD&A – Communicatie opleidingsinstituten 

 
De communicatie voor de opleidingsinstituten zal nog voor de zomervakantie worden uitgestuurd. Bedoeling is om tegen septembe r 
een inzicht te hebben van alle opleidingsverstrekkers die hun douaneopleidingen willen laten erkennen. 
 
De communicatie zal het kader van de erkenning en de achtergrond meegeven maar betreft in 1 e instantie een louter informatieve 
brief. Nadien zal de procedure voor de aanvraag en erkenning worden meegedeeld. 
 

2. Wettelijk kader. 
 
Een ontwerp van M.B. en intern reglement voor het Comité Beroepsopleiding worden besproken.  
 
Volgende elementen worden afgesproken: 
 
Betreft het M.B.: 
 

- Geopteerd wordt voor de piste waarbij het Comité instaat voor de coördinatie van de erkenning en niet voor het zelf afleveren 
van de getuigschriften. Het M.B. wordt in die zin aangepast. 

- Punt 2° wordt aangepast: bepaalt de criteria voor het afleveren van de erkenning van de opleidingen bij bepaalde 
opleidingsverstrekkers. 

- Toegevoegd wordt dat het Comité zal instaan voor het erkennen van de opleidingen waarvoor opleidingsverstrekkers een 
aanvraag indienen en die beantwoorden aan de voorwaarden.    

- Er dienen bepalingen te worden opgenomen m.b.t. de aanvraagprocedure en de intrekking, schorsing van de erkenningen 
met inbegrip van beroepsprocedure.  

- Bij publicatie van het M.B zal bepaald worden dat het in voege treedt 3 maand na datum van publicatie. Dit stelt de AAD&A 
in staat om het Comité Beroepsopleiding samen te stellen en praktische afspraken te maken om de aanvragen te behandelen.  

 
Betreft Huishoudelijke reglement: 

- De bepalingen rond samenstelling en wisselend voorzitterschap zullen nog verder worden verfijnd.  
 
Wijziging K.B. 13 maart 2016 en K.B. 18 maart 2016: 

- De artikelen 3 en 4 van het KB van 13 maart 2016 en artikel 2 van het KB van 18 maart 2016 dienen te worden aangepast 
aan hetgeen voorheen besproken werd in deze werkgroep en aan de nieuwe bepalingen van het voorgestelde M.B.  


