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AFSPRAKEN 

• zet tijdens de presentatie de microfoon en de camera uit;

• maak opmerkingen via de chatfunctie;

• wie het woord wenst te nemen gebruikt het handje om de aandacht te trekken.

De presentatie en het verslag zullen via mail aan de leden van het RF worden bezorgd.

Deze worden ook gepubliceerd op de site van het Nationaal Forum.



REGIONAAL FORUM GENT
WELKOM

ALAIN MUYSHONDT
ADVISEUR-GENERAAL
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PROGRAMMA

• Inleiding – Alain Muyshondt

• Brexit – Annie Vanherpe

• Brexit - Oorsprong – Sam Van Kerkhoven

• Vragenronde en varia – Annie Vanherpe

• Volgende vergadering 



REGIONAAL FORUM GENT
BREXIT

ANNIE VANHERPE
KLANTENCOÖRDINATOR-SPOC BREXIT
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SITUATIESCHETS

24/12/2020: 

Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koningrijk van 
Groot Brittannië en Noord-Ierland.

Toepasbaar vanaf 01/01/2021.

Publicatieblad Europese Unie – L 444 dd. 31/12/2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:444:FULL&from=EN

01/01/2021: 

Brexit is een feit en het VK maakt geen deel meer uit van de EU interne markt, maar wordt een derde 
land.
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OVEREENKOMST EU-VK

Enkele weetjes:

Voorlopige overeenkomst – de definitieve teksten moeten nog door het EU parlement en de 
parementen van de EU lidstaten worden bekrachtigd en zullen uiterlijk op 30/04/2021 in het 
publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt.

Het Verenigd Koninkrijk omvat naast Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland, ook het eiland Man 
en de kanaaleilanden Guernsey en Jersey.

De Overeenkomst bestaat uit vier elementen: 

1) een nieuw vrijhandelsakkoord; 

2) een samenwerking op vlak van economie, sociale zaken, milieu en visserij; 

3) een partnerschap op vlak van veiligheid van de burgers; 

4) een samenwerking inzake een overkoepelend bestuurskader. 
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OVEREENKOMST EU-VK

Info preferentiële oorsprong:

In de Overeenkomst kunnen de oorsprongsregels in het volgende deel worden teruggevonden:

Deel twee: Handel, vervoer, visserij en andere regelingen

- Rubriek een: Handel

- - Hoofdstuk 2: Oorsprongsregels

Daarnaast zijn ook volgende bijlagen belangrijk: 

BIJLAGE ORIG-1: Aantekeningen bij de productspecifieke oorsprongsregels.

BIJLAGE ORIG-2: Productspecifieke oorsprongsregels.

BIJLAGE ORIG-2A: Oorsprongscontingenten en alternatieven voor de productspecifieke oorsprongsregels in bijlage 
‘ANNEX ORIG-2.

BIJLAGE ORIG-3: Leveranciersverklaring. 

BIJLAGE ORIG-4: Tekst van het attest van oorsprong.
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NOORD-IERLAND

Maakt deel uit van de douane-unie met het VK.

Zijn van toepassing: de bepalingen van het terugtrekkingsakkoord van 17/10/2019 en het Ierland/Noord-Ierland 
protocol van 31/01/2020.

Douane: blijft (voorlopig) deel uitmaken van de Unie = geen douaneformaliteiten.

Idem voor Accijnsgoederen en de toepassing van de BTW wetgeving.

Vergunningen: opgemaakt door het VK op basis van EU richtlijnen.

EORI nummers: XI en GB.

Controle op de handel tussen het VK en Noord-Ierland staat onder toezicht van de EU.

Uitzonderingen op het protocol:

Is niet toepasselijk op diensten.

Oorsprong: een product van oorsprong uit Noord-Ierland kan in het VK worden aangeboden als een product van VK 
oorsprong.

Handelsakkoorden afgesloten door het VK gelden ook voor Noord-Ierland.
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GIBRALTAR

Niet opgenomen in de Overeenkomst van 24/12/2020.

31/12/2020:

Nieuw samenwerkingsakkoord tussen Spanje en het VK ivm politie- en douaneaangelegendheden.

=> opmaak douanedocumenten bij invoer en uitvoer blijft vereist.

Conclusie:

Geen aanpassing van de bestaande situatie van voor 2021.

Spaanse douane behandelt nog steeds de douanedocumenten voor Gibraltar.

Gibraltar blijft deel uitmaken van de Schengenzone om de vrije doorgang van personen/arbeiders te 
vrijwaren.
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CYPRUS

Betreft: de zones op Cyprus die onder de soevereiniteit van het VK vallen.

Deze zones blijven deel uitmaken van het douanegebied van de Unie.

Geen invoer- of uitvoerformaliteiten vereist.

Goederen geproduceerd door producenten uit deze zones worden beschouwd als zijnde uniegoederen.

Invoer- en uitvoerformaliteiten met derde landen vallen onder toezicht van de autoriteiten van de 
Republiek Cyprus.
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BREXIT-NOTA

Brexit-nota werd aangepast !  

Sub-werkroep Brexit.

Nieuwe versie gepubliceerd dd. 01/2021.

Wijzigingen:

Aanpassing aan de Overeenkomst -> oorsprong.

Toepassing art 47 van het terugtrekkingsakkoord – bepaling van de uniestatus van goederen tijdens 
de overgangsperiode.
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BREXIT - ZEEBRUGGE

RF 17/11/2020:

Openingsuren Zeebrugge:

De huidige openingsuren worden voor de maanden januari en februari 2021 aangepast naar 24/7.

Deze aanpassing zal eind januari en eind februari worden geëvalueerd.

Evaluatie van deze aanpassingen door de heer Alain Muyshondt.

Overzicht van de activiteiten.
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BREXIT - ZEEBRUGGE

Nachtshift : Activiteiten 1 t/m 31 januari 2021

Verificatie

Selecties voor documentaire/fysieke 
verificaties 9

Mail met lijst aankomst T-doc 23

NCTS - vrijgave voor vertrek 5

Mail met lijst lege containers 35

Mail met vrachtlijst 14

Mail / Telefoon om inlichtingen 16

Totaal 102

Brigade

Loket : levering van provisie 17

Loket : chauffeur met T1 7

Totaal 24
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BREXIT - ZEEBRUGGE

Positief:

- vlotte opmaak van uitvoeraangiften en T-documenten;

- vlotte uitvoer van goederen;

- geen congestie in de haven van Zeebrugge;

- constructieve samenwerking tussen de rederijen en de douane.

Verbeterpunten: 

Slechte/foute/onvolledige boekingen zorgen voor problemen !!! Gezien er rechtstreeks bij de rederij wordt geboekt 
dient dit heel nauwkeurig te gebeuren, zowel in het VK als in BE.

Goede doorstroming van data ontbreekt:

- douane dient kennis te hebben van de juiste gegevens voor het aanzuiveren van de vrachtlijst – vak 40: 
voorafgaande aangifte dient correct te worden ingevuld;

- de rederij dient kennis te hebben van de invoeraangifte om de goederen uit de RTO te kunnen uitslaan;

Een goede wisselwerking tussen aangever/douanevertegenwoordiger – klant – rederij en douane is onontbeerlijk 
om een vlotte doorstroming van goederen te garanderen.
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BREXIT - ZEEBRUGGE

Enkele aandachtspunten:

- de gegevens van de vrachtlijst moeten worden opgevraagd bij de rederij – niet bij de douane;

- ga zorgvuldig om met gegevens zoals aantal, gewicht en omschrijving van de goederen – fouten 
dienen binnen de 20 kalenderdagen door de rederij te worden aangepast. De douane zelf kan de 
vrachtlijst niet aanpassen;

- de vrachtlijst kan enkel en alleen door de douane manueel worden aangezuiverd ingeval van 
noodprocedure – een kopie van het aanzuiveringsdocument is vereist.

Blijf rekening houden met de korte tijdsspanne waarbinnen dit alles dient te gebeuren.

Goederen worden bij aankomst altijd in de RTO van de rederij geplaatst – onregelmatigheden bij 
inklaring/foute gegevens op de invoeraangifte zorgen voor een problematische aanzuivering van de 
RTO.



REGIONAAL FORUM GENT
BREXIT-OORSPRONG

SAM VAN KERKHOVEN
ATTACHE



SAM VAN KERKHOVEN – ATTACHÉ
FOD FINANCIËN, DOUANE EN ACCIJNZEN, 
ADMINISTRATIE OPERATIES CC – DOUANE 1 - OORSPRONG
DA.OPS.DOUANE1@MINFIN.FED.BE

VRIJHANDELSOVEREENKOMST
EU-VERENIGD KONINKRIJK 

(EU-UK TCA)

ALGEMEENHEDEN EN
PRAKTISCHE 
BEPALINGEN

INZAKE 
PREFERENTIËLE OORSPRONG
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VRIJHANDELSOVEREENKOMST EU-VERENIGD 
KONINKRIJK (EU-UK TCA)

INHOUD

1. Algemene bepalingen

2. Oorsprongsbewijzen – aantonen EU-oorsprong

- attest van oorsprong

- importer’s knowledge 

3.      Codes invoerdocument

4.      Goederen in doorvoer via de EU naar het Verenigd Koninkrijk

5.      Terugkerende goederen met EU-oorsprong
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1. Algemene bepalingen
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ALGEMEEN
- EU-UK TCA is een akkoord van de nieuwere generatie:
* Qua lay-out en oorsprongsbewijzen gebaseerd op de EU-Japan FTA (2019)
* Qua product specifieke regels gebaseerd op de gemoderniseerde PEM-regels

- Normale basisregels wat betreft preferentiële oorsprong, o.a. ;
* Volledig verkregen
* Ontoereikende productie (minimale handelingen)
* Stellen en assortimenten / neutrale elementen / territorialiteit …
* Niet-wijziging

- Eigen accenten
* Oorsprongscontingenten en alternatieve regels voor tonijn in blik en 
aluminiumproducten
* Overgangsperiode voor product specifieke oorsprongsregels m.b.t. elektrische 
accu’s en elektrische voertuigen
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ALGEMEEN
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ALGEMEEN
- Cumulatie (ORIG.4):
Bilaterale + volledige cumulatie -> opgelet: geen diagonale cumulatie mogelijk!

- Tolerantie (ORIG.6):
* Landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten: 15% in gewicht = nieuw!
* Textiel: in lijn met de standaard EU toleranties voor textiel in andere FTA’s
* Andere producten: 10% op de prijs af fabriek van het eindproduct

- Gescheiden boekhouding (ORIG.14)
Voorzien voor fungibele/onderling vervangbare materialen (standaard), maar 
uitbreiding naar (eind)producten van hoofdstuk 10, 15, 27, 28, 29, post 32.01 tem 
32.07, of post 39.01 tem 39.14

- No-drawback (ORIG.17)
No-drawbackregel geldt de eerste twee jaar niet -> nadien mogelijkheid tot 
herevaluatie
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BILATERALE CUMULATIE

hoewel de oorsprongsregel op zich niet wordt voldaan, kan het eindproduct terug naar de EU met UK-oorsprong
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(MEER DAN) EENVOUDIGE BEWERKING
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(MEER DAN) EENVOUDIGE BEWERKING
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VOLLEDIGE CUMULATIE
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VOLLEDIGE CUMULATIE



Wel een leveranciersverklaring waaruit kan worden afgeleid welke bewerking hier heeft plaats gevonden

Fabrics                   Yarn                       

Geleverd product naar

de afnemer in het UK

= weefsel

Daarin verwerkte goederen

die niet van oorsprong zijn

= Chinees garen

2

Bijlage ORIG-3



3 Bewerking in het UK : snijden + confectie

Product van post 6205

Bewerking op zichzelf ook ontoereikend

MAAR TOEPASSING MAKEN VAN ORIG 4.2



Door toepassing van art. ORIG 4.2. kan men in het UK rekening houden met de bewerkingen die in de EU

hebben plaatsgevonden :

weven           +           snijden en confectie   

In de EU en in het UK

aangetoond door

aangetoond door productieproces in het UK

SAMEN TOEREIKEND



4 Kleding heeft de oorsprong UK

OPGELET : enkel in kader van de overeenkomst UK – EU

Attest met oorsprong UK kan worden afgeleverd naar de EU – ENKEL naar de EU

UK
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LEVERANCIERSVERKLARING: BIJLAGE ORIG-3 EU-UK

(!) opgelet: leveranciersverklaring waarvan sprake in bijlage ORIG-3 van de Overeenkomst heeft 
dus specifiek nut

= enkel bij toepassing van volledige cumulatie

= kan niet rechtstreeks worden uitgemaakt aan UK importeur als bewijs van oorsprong om 
preferentieel tarief te bekomen bij invoer
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LEVERANCIERSVERKLARING: INTRA EU VERKEER

Bevestiging van EU-oorsprong binnen de EU

• mogelijk nodig indien aankoop & verwerking binnen de EU (enkel indien de oorsprongsregel dit vereist)

• nodig indien aankoop binnen de EU en verkoop buiten de EU in ongewijzigde staat

• kan worden uitgemaakt voor langlopende periode (max. 2 jaar); retroactief (max. 1 jaar) & voor de 
toekomst (max. 6 maand vooruit)

• slechts geldig indien bijhorende aankoopfactuur binnen de referentieperiode, waarbij 
productomschrijving overeenkomt

• dient sinds 01/01/2021 mogelijk herbekeken te worden, want UK-inbreng niet langer EU-inbreng

• LINK: European Union guidelines about the application in the EU of the provisions concerning the
supplier’s declaration

wettelijk benodigde informatie over 
karakter van de producten m.b.t. de in de 

EU geldende oorsprongsregels

Bijlages 22-15 & 22-16 bij de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447
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LEVERANCIERSVERKLARING: INTRA EU VERKEER

Belangrijk dat dit correct en naar 
waarheid wordt ingevuld, douane heeft 

mogelijkheid om dit te onderwerpen aan 
controle (INF4)

Indien incorrect ingevuld kan dit zware 
gevolgen hebben voor de verdere 

schakels in de ketting, maar ook voor 
diegene die ze uitmaakt!

Eerdere info – kritisch - overnemen zoals 
ze wordt aangeleverd (vb. opgenomen 

landen)

GB kan samen met andere bestemmingslanden worden 

vermeld (op voorwaarde dat de producten voldoen aan de 

oorsprongsregels per overeenkomst)
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2. Preferentieel tarief claimen
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PREFERENTIËLE OORSPRONG BEWIJZEN

- Het bestaan van een vrijhandelsovereenkomst houdt niet in dat er de facto geen 
invoerrechten van toepassing zijn op producten uit de andere Partij 

- Preferentiële oorsprong (EU of VK) moet bij invoer in de andere Partij worden 
aangetoond

De EU-UK TCA voorziet twee mogelijkheden (manieren):

- Attest van oorsprong (oorsprongsverklaring) door de exporteur = bewijslast bij de 
exporteur

- Importer’s knowledge = bewijslast bij de importeur
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ATTEST VAN OORSPRONG

- Attest van oorsprong = oorsprongsverklaring via standaard tekst, waarmee wordt 
verklaard dat de goederen voldoen aan de product specifieke oorsprongsregels in de 
Overeenkomst

- In de EU statuut van Geregistreerd Exporteur (REX) nodig, indien waarde > 6000 euro

- In het VK wordt het Brits EORI-nummer gebruikt, ongeacht de waarde

- Aan te brengen op de factuur van de exporteur of ander document dat de goederen 
identificeert -> bewijslast ligt bij exporteur

- Mogelijk om één verklaring te doen voor meervoudige zendingen van identieke 
producten (max. 12 maanden) i.p.v. transactioneel (per zending)
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AANVRAGEN VAN REX-NUMMER (VIA EU CTP)

- éénmalige REX-registratie (zendingen > 6000 euro met EU-oorsprong binnen EU-VK)

- sinds maandag 25/01/2021 nieuwe (digitale) procedure voor nieuwe aanvragen en 
wijzigingen aan bestaande REX-registraties

- via EU Customs Trader Portal -> stappenplan op onze website
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AANVRAGEN VAN REX-NUMMER (VIA EU CTP)

éénmalige REX-registratie: eveneens te gebruiken in andere overeenkomsten die het 
REX-systeem (als geregistreerde exporteur) voorzien voor oorsprongscertificatie -> o.a. 
Canada, Japan, Vietnam, Ghana, Ivoorkust, OZA, LGO en toekomstige FTA’s
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IMPORTER’S KNOWLEDGE

- voornamelijk te gebruiken tussen onderling verbonden ondernemingen

waarbij

- de exporteur bereid is om de nodige informatie en documentatie te verschaffen (incl. 
soms confidentiële informatie)

wegens

- geen gebruik van attest van oorsprong door de exporteur

= preferentiële oorsprong is door de importeur te bewijzen, alsof deze het ingevoerde 
product zelf zou hebben gemaakt
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BENODIGDE BEWIJSVOERING (IKV IMPORTER’S
KNOWLEDGE)

+ alle bijkomende informatie die de douane nuttig acht

= concrete bewijsvoering nodig
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3. Codes op het invoerdocument
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CODES INVOERDOCUMENT

Verschil in toegepaste procedure bij invoer wordt aangegeven door een 
verschillende code in vak 44 van de invoeraangifte:
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4. Goederen in doorvoer naar VK via EU
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GOEDEREN IN DOORVOER NAAR VK VIA EU

- het VK maakt niet langer deel uit van de preferentiële vrijhandelsakkoorden die 
de EU heeft afgesloten met partnerlanden

- het VK heeft nu eigen vrijhandelsovereenkomsten met veel van deze partners 

- steeds rechtstreeks bewijs in betreffende akkoord nodig + principe van niet-
wijziging/rechtstreeks vervoer dient gerespecteerd te worden bij vervoer via 
derde land

CHILI EU

oorsprongsbewijs binnen overeenkomst EU - Chili 

Verenigd 

Koninkrijk

niet mogelijk om als EU exporteur de Chileense oorsprong 

te bevestigen binnen overeenkomst VK-Chili

(op bijvoorbeeld factuur EU-VK)

gedeelte dat doorgaat naar het VK dient onder 

douanetoezicht te blijven en mag niet in het vrij verkeer 

worden gebracht in de EU
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5. Geen preferentieel tarief bij invoer in EU voor 
goederen met EU-oorsprong
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TERUGKERENDE GOEDEREN MET EU-
OORSPRONG

Preferentiële EU-oorsprong geeft geen verminderd of nultarief bij (weder)invoer in de EU (m.u.v. 
Zwitserland, Canada & de EER):
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TERUGKERENDE GOEDEREN MET EU-
OORSPRONG

EU-goederen kunnen dus puur op basis van oorsprong niet worden 
teruggehaald zonder invoerrechten te betalen bij wederinvoer in de EU



50

TERUGKERENDE GOEDEREN MET EU-
OORSPRONG

Hoe EU-goederen dan terughalen zonder te betalen (bijvoorbeeld bij VK 
distributiecentra)?

- terugkerende goederen? 

- T2 transit procedure? 

(indien mogelijk)
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MEER INFO?

Alle nieuwste informatie over de EU-UK TCA met betrekking tot oorsprong kan u terugvinden 
op onze website – sectie oorsprong:

- algemene info 

- praktische bepalingen

- links naar guidance documenten van de Europese Commissie



VRAGEN ? 
DA.OPS.DOUANE1@MINFIN.FED.BE

BEDANKT VOOR UW AANDACHT !



REGIONAAL FORUM GENT
VARIA

ANNIE VANHERPE
KLANTENCOÖRDINATOR-SPOC BREXIT
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E-GLOBALISATIE

Termijn toepassing e-globalisatie: 01/02/2022 !

Na deze termijn is de huidige wijze van globalisatie niet meer toegestaan.

Hoog tijd voor de nodige IT aanpassingen.

Aangepaste FAQ:

https://www.naforna.be/nl/system/files/20210205_FAQ_Open_Forum_eGlobalisatie_NL_v2_0.pdf

Nieuwe infosessie op 03/03/2021 om 13.30 u.

Inschrijven ten laatste op 26/02/2021.

Info en inschrijvingslink via het Nationaal Forum:

Open Forum: e-Globalisatie infosessie 2 | Nationaal Forum (naforna.be)
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PLDA RAPPORTERING
Mail 05/02/2021 - maandelijkse rapporten met data ivm invoer- en uitvoeraangiften.

Uitsluitend voor AEO bedrijven - via MyMinFin.

Werkwijze:

Een toegangsbeheerder van de onderneming deelt de juiste rol toe aan zijn medewerkers.

Info toekenning rol: Beheer van de toegangsaanvragen in de rollenadministratie- RMA - Loginhulp.be

Voor toegang tot de AEO-rapporten gebruik je de volgende rol:

“ FOD FIN Aanstelling Eigen Onderneming Douane en Accijnzen” met eigenschap ”Rapporten Douane en Accijnzen”.

De medewerkers, die deze specifieke rol toebedeeld krijgen, melden zich vervolgens aan via MyMinFin in naam de 
onderneming en downloaden de rapporten via het tabblad “mijn documenten”.

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/aeo/aeo-voordelen/aeo-
rapportering.

Bij problemen: plda.helpdesk@minfin.fed.be – tel. 0257/933 33.
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AANPASSING AKTE VAN BORGTOCHT - UNIEDOUANEVERVOER

Brexit en CTC:

De AAD&A heeft de banken en verzekeringsmaatschappijen aangeschreven.

De borgstellers dienen formaliteiten te vervullen zodat de borgaktes juridisch correct zijn.

De verwijzing van het VK bij de landen van de EU dient geschrapt te worden en het VK kan worden 
toegevoegd aan de lijst van toegetreden landen tot de CTC-Overeenkomst.

Deze wijziging kan worden aangebracht door een enkelvoudige aanvullende akte, of door een globale 
aanvullende akte vergezeld van een lijst met de namen van de operatoren, de data en de 
referentienummers van de akten.

Deze aanvullende akten dienen in tweevoud te worden opgestuurd naar de dienst “Borgtochten” van 
het Departement “Boekhouding”, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel.

Er geldt overgangsperiode van een jaar voor het vervullen van deze formaliteiten vanaf de datum van 
toetreding van het VK als afzonderlijke partij tot de CTC-Overeenkomst.

Inlichtingen: 

da.accounting.guarantees@minfin.fed.be
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DOUANE FOCUS

NIEUW - 02/02/2021 - Tweemaandelijkse nieuwsbrief.

Op vraag van de leden van de Werkgroep Communicatie en Marketing.

Het is de ideale manier om:

• een samenvatting te krijgen van de belangrijkste veranderingen;

• om snel enkele nieuwsberichten van de laatste maanden te herlezen.

Eerste editie kan worden geraadpleegd via:

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/1ste-editie-douane-focus-een-feit-wees-er-volgende-keer-
bij

Inschrijven kan op:

https://action.spike.email/102501/Subscribe/a35fdc48-89b4-4cdd-8932-1c4e2d5d13cf?culture=nl-
NL
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NIEUWE CIRCULAIRES

Nieuwe circulaires - Fisconetplus

Circulaire 2020/C/155 betreffende de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Republiek 
Singapore

Gepubliceerd dd. 23/12/2020.

Circulaire 2020/C/156 – toetreding van het VK tot de overeenkomst van 20/05/1987 (CTC) 

Gepubliceerd dd. 22/12/2020.

§15. De certificaten TC 31 en TC 33 afgeleverd in de EU, in de landen van de CTC of in het Verenigd 
Koninkrijk kunnen nog worden gebruikt gedurende een periode van maximum 1 jaar vanaf 1 januari 
2021 indien er geografische aanpassingen in werden aangebracht. 

Vóór het einde van deze overgangsperiode moet een nieuw certificaat, conform het nieuwe model, aan 
de administratie worden voorgelegd.
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PLANNING IT ONDERHOUD

AANPASSING: kalender onderhoudsweekends

2021 2022 2023 2024

M1 16-17 januari 15-16januari 14-15 januari 13-14 januari

M2 13-14 maart 12-13 maart 11-12 maart 9-10 maart

D1 17-18 april 16-17 april 15-16 april 20-21 april

M3 5-6 juni 4-5 juni 3-4 juni 8-9 juni

M4 11-12 september 10-11 september 9-10 september 7-8 september

D2 16-17 oktober 15-16 oktober 14-15 oktober 19-20 oktober

M = Maintenance Weekend = onderhoud, applicaties kunnen onbereikbaar zijn tussen 
vrijdag 18:00 u en zondag 18:00 u.
D = Disaster Recovery Weekend = testen waarbij de applicaties actief blijven.



REGIONAAL FORUM GENT
VOLGENDE VERGADERING
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REGIONAAL FORUM GENT

Het regionaal forum heeft tot doel om:

• een algemeen antwoord te voorzien op jullie vragen;

• een interessant topic toe te lichten.

Graag jullie vragen, voorstellen, ideeën, suggesties ed. voor de volgende vergadering mailen, 
voor 01/05/2021, naar:

Dienst Marketing:  da.marketing.gent@minfin.fed.be

Pascal Buysse: pascal.buysse@voka.be



BEDANKT VOOR UW DEELNAME
AAN DE VERGADERING RFG

PLATFORM VOOR BEDRIJVEN UIT OOST- EN WEST-VLAANDEREN
IN SAMENWERKING MET VOKA EN DOUANE

DATUM VOLGENDE VERGADERING: VRIJDAG 11/06/2021




