
Actiepunt Verantwoordelijke Status Stavaza

1

Aantal aangiftes DV met en DV zonder 

financiële faciliteiten rapporteren aan Jan 

Van Wesemael

Chris De Clerck Sophany stuurde reminder aan dienst Automatisering op 13 april.

2

Intern navragen wat de oorzaken van de 

problemen zijn met de EU Trader Portal
Sophany Ramaen AF

Het systeem werkt momenteel niet (zie communicatie hierover 

http://www.naforna.be/nl/nieuws/16022018-eu-trader-portal). Sophany 

stuurde mail naar de dienst Vergunningen op 13 april voor een stavaza.

3

Onderzoeken of er tegemoet kan komen 

aan de vraag van Regio Hasselt over de 

wijziging van de omzendbrief 

noodprocedure (uitvoer en NCTS)

Nathalie Delestienne AF

Wijziging omzendbrief is lopende.

4

Verslag van de ad hoc werkgroep 

Authenticatie delen met Secretariaat 

Nationaal Forum

Pieter Haesaert AF
Het verslag is toegevoegd als bijlage bij het verslag van de laatste 

vergadering van de WG ICT-Software providers.

5

Bezorgdheden van de privésector van regio 

Hasselt meenemen naar het overleg met de 

Gewesten

Liesbet Fransen

Overleg met Vlaams Gewest inzake digitalisering vergunningen dual-use is 

twee maal uitgesteld geweest wegens ziekte - overleg is gepland op 16 

mei.

6

Systeem van Duitsland bekijken voor het 

linken van de IT-systemen van de Douane en 

andere overheidsdiensten

Liesbet Fransen
Eerst dient er nationaal gekeken te worden wat de mogelijkheden zijn bij 

Vlaams Gewest vooraleer een benchmark met andere landen.

7
Stavaza geven over publiek forum Liesbet Fransen

Publiek douaneforum 'Customs Intergov Assembly CIA' wordt formeel 

opgericht tijdens oprichtingsvergadering van 25 april.

8

De problematiek van het hoog aantal aan 

regularisaties bespreken binnen Trade 

Facilitation

Ilse Eelen & Jan Van 

Wesemael
AF

Deze problematiek werd aangehaald tijdens de laatste vergadering van 

Trade Facilitation (6/3).

9

Informeren over huidige procedure 

regularisaties en nadenken over 

regularisatieproces bij globalisaties in WG 

Algemene bepalingen

Serge Gumienny & 

Nathalie Delestienne
AF

Nathalie Delestienne heeft hierover een toelichting gegevens tijdens de 

laatste vergadering van de WG Algemene bepalingen (9/3).

10

Informeren over de impactanalyse Brexit op 

PLDA
Chris De Clerck AF

De bedoeling is om proactief de responstijd aan te passen door 

bijkomende servers.
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11

Federaties (ook andere dan Voka’s) 

betrekken bij infosessies
Silvie Hutsebaut Sophany heeft update gevraagd op 13/4.

12

Vervanger voor convenor Sabine De 

Schryver bespreken op managementteam
Liesbet Fransen AF Sabine blijft convenor van de werkgroep.

13

Onderzoeken of het organiseren van 

webinars voor de vergaderingen mogelijk is
Sophany Ramaen Op 13/4 mail verstuurd naar dienst ICT.

14

De problemen bij het afleveren van 

vergunningen meedelen op het 

managementteam

Liesbet Fransen
dit punt is besproken op MT van 13/02 - Herman zal een plan van aanpak 

toelichten op het NaForNa.


