PROJECTGROEP
BEROEPSBEKWAAMHEID
VERSLAG

4/10/2018

CONVENOR

Olivier Schoenmaeckers (VEA-CEB)

NOTULIST

Olivier Schoenmaeckers

AANWEZIG

VERONTSCHULDIGD

Werner Rens (AAD&A); Eddy Saelemans (AAD&A); Bart Engels (AAD&A); Nathalie Bundervoet
(AAD&A); Olivier Schoenmaeckers (VEA-CEB); Jan Van Wesemael (Alfaport-VOKA); Diederik
Bogaerts (KPMG); Sophany Ramaen (AAD&A)
Luc Van de Velde-Poelman (AAD&A), Steve Mees (AAD&A), Michael Van Giel (Intris), Yves Melin
(Steptoe)

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

Communicatie oproep kandidaten comité beroepsopleiding opstellen en
verspreiden, o.a. via website, via Nationaal Forum, via federaties.
Terugkoppelen aan opleidingsverstrekkers die gereageerd hebben op de
oproep, met de komende stappen
Afspraken m.b.t. opmaken centrale examendatabase
Gefinaliseerd MB versturen voor goedkeuring verschillende instanties
(kabinet, Raad van State, …)
Wijziging bestaande KB’s + nieuw KB voor erkenning opleiding voor AEO’s
Huishoudelijk reglement Comité Beroepsopleiding aanpassen en versturen
naar leden
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Erkenning douaneopleidingen – respons opleidingsinstituten

De communicatie naar de opleidingsinstituten werd in augustus uitgestuurd. Bedoeling was om een eerste inzicht te verkrijgen van
alle opleidingsverstrekkers die hun douaneopleidingen willen laten erkennen.
Er zijn 25 reacties binnengekomen waaronder van Universiteiten en Hogescholen, werkgeversorganisaties en private bedrijven. Er
werd ook een reactie ontvangen van een dienstverlener – zelfstandig docent.
Via DG Taxud kan een overzicht worden verkregen van de reeds erkende opleidingen in de EU-Lidstaten:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/national-training-providers.pdf
Aan diegenen die zich hebben aangemeld zal een antwoord worden gestuurd met een kort overzicht van de stappen die nog dienen
genomen te worden binnen AAD&A vooraleer tot aanvraag en erkenning kan worden overgegaan.
2.

Wettelijk kader.

Het M.B. m.b.t. het oprichten van een comité beroepsopleiding zal in eerste instantie slechts gelden voor de
douanevertegenwoordigers aangezien dit M.B. gekoppeld is aan de wet en uitvoeringsbesluiten aangaande het statuut van
douanevertegenwoordiger.
Voor de niet- dienstverleners (AEO) zal een afzonderlijk K.B. moeten worden opgemaakt waarin dan tevens bevoegdheid zal worden
verleend aan het comité beroepsopleiding.
De nodige stappen worden gezet voor publicatie van het M.B. en K.B. Gezien de ver schillende procedures die moeten doorlopen
worden, is dit voorzien in de loop van 2019.
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 aangep ast
aan hetgeen voorheen besproken werd in deze werkgroep en aan de nieuwe bepalingen van het voorgestelde M.B.
Huishoudelijke reglement:
Een aantal bepalingen omtrent de bevoegdheid van het huishoudelijk reglement werden aangepast, zoals tijdens de vorige werkgr oep
besproken.
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Om geen tijd te verliezen en niet hoeven te wachten op de publicatie van het M.B en K.B. stelt de werkgroep voor o m reeds werk te
maken van het opmaken van een huishoudelijk reglement van het comité beroepsopleiding en een voorstel van samenstelling te
formuleren zodat het comité onmiddellijk kan aanvangen wanneer het MB en KB is verschenen.
Volgende samenstelling van het comité wordt door de werkgroep voorgesteld:
AAD&A: 4 afgevaardigden (Dienst Opleiding, Operations, Wetgeving)
Private sector: 3 afgevaardigden
Academische sector: 2 afgevaardigden (met adviserende rol)
Er zal een bevraging gebeuren via het Nationaal Forum om kandidaten namens de private sector te verkrijgen.
In de profielbeschrijving wordt duidelijk bepaald dat men hiervoor dient te beschikken over voldoende inhoudelijke douanekennis. Het
is immers de taak om opleidingen / cursussen inhoudelijk af te wegen tegen de bepalingen van het European Customs Competence
Framework.
Bovendien dienen kandidaten zich te onthouden van elke mogelijke belangenvermenging.
De geïnteresseerden krijgen twee weken de tijd om hun kandidatuur op te sturen.
De beslissing omtrent de aanvaarding van de kandidaten namens de private sector wordt genom en door de AAD&A.
Het voorstel van huishoudelijk reglement zal aan de werkgroep worden rondgestuurd ter aanvulling. Indien nodig wordt een nieu we
vergadering samengeroepen.
Centrale examendatabase:
Het comité beroepsopleiding zal een controlerende functie uitoefenen op de centrale examendatabase doch de invulling van de
database kan extern gebeuren en niet door het comité zelf.
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