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Doel Projectgroep: De oprichting van een Commissie Beroepsbekwaamheid 
 
De Werkgroep heeft een voorstel tot wijziging van het Ministerieel besluit opgesteld, op basis van dit besluit kan de Commissie 
Beroepsbekwaamheid in het leven geroepen worden. Deze Commissie bestaat uit leden van de Administratie, de private & de 
academische sector. Het huidige voorstel kreeg een negatief advies van de Raad van State. Zij zijn van mening dat de oprichting 
van dergelijke Commissie niet via MB kan verlopen, maar enkel via wet. Door het ontbreken van een wettelijke basis kan de 
Commissie zich niet rechtsgeldig uitspreken over de erkenning van een opleiding.  De Administratie heeft dit negatief advies intern 
besproken en acties ondernomen. 
 
De oprichting van de Commissie die gespecialiseerde opleidingen inzake douane en accijnsreglementering gaat erkennen wordt 
vastgesteld per wet. De verdere uitwerking zal gebeuren per Koninklijk Besluit die de samenstelling en werking van de Commissie 
zal vastleggen alsook de criteria zal bepalen over de inhoud van een opleiding . 
 
De focus ligt op de uitwerking van een Koninklijk besluit, betreffende de samenstelling en werking van de Commissie voor de 
erkenning van gespecialiseerde opleidingen met betrekking tot de reglementering inzake douane en accijnzen.  Alsook het opstellen 
van een Wetsontwerp, dat bijna finaal is om voor te leggen aan de Raad van State. 
 
De Commissie kan de opleidingen onafhankelijk erkennen. Deze erkende opleidingen zijn vereist voor het uitoefenen van 
douanefuncties zoals douanevertegenwoordiger en nodig voor AEO-vergunde bedrijven. Het attest van slagen (getuigschrift), als 
bewijs van voldoende kennis inzake douane en accijnsreglementering, wordt afgegeven door de opleidingsverstrekker. 
 
Volgende punten worden gerealiseerd via meerdere Koninklijke Besluiten: 
 
A. Samenstelling en de werking van de commissie: 

• Taalrol: Dient er een pariteit te zijn of is een gewaarborgde vertegenwoordiging voldoende?  

• Benoeming: Via Koninklijk Besluit voor een periode van 3 jaar? Verlengbaar?  

• Aantal afgevaardigden vanuit de Administratie, de private & de academische sector? 

• Hoe de voorzitter benoemen? 

• Hoe kan er gestemd worden (unaniem, absolute meerderheid, gekwalificeerde meerderheid, gewone meerderheid)? 
 

B. Voorwaarden tot erkenning van de gespecialiseerde opleidingen: 

• Deelnemers kunnen zijn opleidingsverstrekkers, universiteiten, hoge scholen,…  
o Belangrijk is om de vereisten en voorwaarden duidelijk te benoemen. 

• Beschrijving van de inhoud van de aangeboden opleiding dient aan de basis te liggen van de erkenning. Hierover dient de 
Commissie te beslissen.  

• Opmerking: Rekening houden met omschrijving in studiepunten (eventueel aangevuld met aantal uren)  

• Opmerking: Taalrol dient aanwezig te zijn (NL + FR).   
 
C. Criteria waaraan een gespecialiseerde opleiding moet voldoen:   

• Inhoud van de opleidingen dient te voldoen aan standaarden die toelaten om op Belgische processen succesvol te 
voltooien (kennis van opstellen van een aangifte, werking van plda, …, dient mede opgenomen te worden).  

• Aantal Lesuren, welke leerstof. 
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• Een aantal vereisten zijn reeds aangehaald tijdens de vergaderingen van de Projectgroep en kunnen overgenomen worden  
uit de vorige verslagen. 

• De dienst van Steve Mees zal hier de nodige ondersteuning bieden.  

• Dit KB dient doorgenomen en besproken te worden met de Commissie.  
 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

OPLIJSTEN VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE SAMENSTELLING EN DE 
WERKING VAN DE IN COMMISSIE/ 

• Type Commissie 

• Hoe aanvraag tot participatie versturen (naforna?) 

• Selectiecriteria bepalen 

• Bevoegdheid Commissie 

• Oprichting secretariaat noodzakelijk (impact?) 

Nathalie Bundervoet 12/12/2019 

 
 
Bijlage: 

• Wetsontwerp 

• Koninklijk Besluit (Samenstelling en de werking van de in commissie) 
 
De volgende vergadering zal op 12 december plaatsvinden, te Antwerpen (Universiteit Antwerpen). Vergaderruimte wordt 
aangevraagd door Steve Mees.  

https://www.naforna.be/nl/werkgroep_algemene_bepalingen

