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Stuurgroep 

VERSLAG   26/02/2021 

VOORZITTER  Kristian Vanderwaeren (AAD&A) en Abram Op de Beeck (BASF voor VBO) 

NOTULIST Sophany Ramaen (Secretariaat Nationaal Forum) 

AANWEZIG 

Kristian Vanderwaeren (AAD&A), Sophany Ramaen (AAD&A), Abram Op de Beeck (BASF voor 
VBO), Jessy Van Aert (EVONIK voor ESSENSCIA), Jan Van Wesemael (Alfaport - Voka), Dorothy 
Cardoen (AAD&A), Kurt Verhaeren (Comeos), Marc Wouters (Total voor Petroleum Federatie), , 
Joëlle Delvaux (AAD&A), Luc Vande Velde-Poelman (AAD&A), Kevin Verbelen (Agoria), Chris De 
Clerck (AAD&A), Jef Hermans (Portmade voor Forward Belgium) 

VERONTSCHULDIGD 
Pierre De Borggraef (AAD&A), Werner Rens (AAD&A), Bart Engels (AAD&A), Liesbet Fransen 
(AAD&A), 

 
Agendapunt 1: Actiepunten vorige vergadering 
 
Stavaza Beroepsbekwaamheid 
Luc Vande Velde Poelman licht het Ministerieel Besluit (MB) over de erkenning douaneopleidingen toe. Dit MB is gepubliceerd. Het MB 
heeft als toepassingsveld de douanevertegenwoordigers.  
 
De private sector vraagt of er aangepaste opleidingen komen voor andere beroepscategorieën, zoals de AEO’s en de scheepsagenten. 
Wat betreft de scheepsagenten, als ze geen activiteiten uitvoeren als douanevertegenwoordiger, dan hoeven ze die opleiding ni et te 
volgen. Willen ze ingeschreven worden als douanevertegenwoordiger, dan moeten ze de volledige opleiding volgen. 
Wat betreft de AEO’s, de publicatie van deze MB en de erkenning van de douaneopleidingen voor douanevertegenwoordigers was een 
eerste stap. De bedoeling is om de oefening te starten voor AEO’s. Dit gaat gepaard met de aanpassing van het Koninklijk Besluit 
hierover.  
 
De aftoetsing aan het “European Competency Framework” zal door de dienst Opleiding van de AAD&A gebeuren. De AAD&A koos 
ervoor om vrijheid te geven aan de opleidingsverstrekkers door geen al te strikte opsomming te geven van wat de opleiding moe t 
inhouden. De intentie is om een canvas te geven. 
 
Kristian Vanderwaeren vult aan dat een goede basis belangrijk is en dat er geen uitholling mag zijn van de materie. Hij steunt het 
voorstel om de analyse te starten voor AEO’s. 
 
De private sector vraagt hoe de aanvraag en erkenningsproces verloopt. 
De dienst Opleiding zal in eerste helft van maart een communicatie sturen naar de opleidingsverstrekkers die zich aangemeld hebben 
in 2019. Die communicatie zal eveneens verspreid worden via de website van het Nationaal Forum, internet AAD&A, nieuwsbrief 
Nationaal Forum. Deze communicatie zal de procedure vermelden (geen deadline voor insturen van kandidaturen) en de documenten 
noodzakelijk voor de evaluatie, op basis van criteria MB. Degenen die eerst binnenkomen zullen eerst behandeld worden. Onderwijs 
moet niet klassikaal (gezien huidige omstandigheden), alle thema’s en aantal uren moeten wel gerespecteerd worden. Verdere vragen 
kunnen gesteld worden aan de dienst Opleiding: da.training@minfin.fed.be. 
 
Stavaza Boetecatalogus 
De boetecatalogus is klaar en in vertaling, publicatie volgende week. 

 
 
 
 
 
 

Digital Gateweway2Government project 
Eerst dient er zich een partij te manifesteren die de projecten wil uitvoeren (applicaties ontwikkelen). Eric Verlinden stuurde de 
contactgegevens door naar secretariaat Naforna van de partijen die betrokken zouden moeten worden in de op te richten werkgroep 
Naforna. De convenors van de WG Operations namen nog geen contact op met de Port Community Systems (PCS).  
 
Chris De Clerck deelt mee dat hij een vergadering gehad heeft met de PCS. Aangezien het verplichtend karakter, zoals vermeld stond 
in het visiedocument over de PCS, nu wegvalt, bezinnen de PCS zich over het financieringsmodel. De redenen voor het schorsen van 
het verplichtend karakter om via PCS te werken is omdat er in deze huidige moeilijke economische omstandigheden h et moment niet 
ideaal is om extra verplichtingen op te leggen aan de bedrijven. Bovendien waren er bedenkingen bij het gelijkheidsbeginsel. De 
verplichting om digitaal informatie aan te leveren blijft, enkel de manier waarop wijzigt. Dus niet meer verplich t via PCS, ook 
rechtstreeks door connectie met douane is mogelijk. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Boetecatalogus versturen naar secretariaat Naforna voor publicatie 
Luc Van de Velde – 
Poelman 

15/03/2021 
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AEO-rapportering PLDA 
 
Wegens data-privacy zou vak 14 (aangever) niet kunnen opgenomen worden in de rapportage. Dit wordt intern nog bekeken.  
 
Voor de aanwezigen is vooral vak 14 van belang. Extra data-elementen zijn momenteel niet nodig. De gegevens uit vak 44 kunnen 
niet aangeleverd worden, want dat zou de rapportage te zwaar maken. 
 

 
 
 
 
 

 
Agendapunt 2: Verdere informatieverspreiding omtrent “Wetsontwerp werking Europees Openbaar Ministerie” via 
Naforna? 
In december werd een wetsvoorstel ingediend die de werking van Europese procureur omzet in Belgisch recht. De Europese procur eur 
kan rechtstreeks dagvaarden bij fraudedossiers. 
De leden van de Stuurgroep worden uitgenodigd op een vergadering hierover maandag 1 maart. Tijdens dat overleg zal onder andere 
besproken worden hoe een seminarie rond sanctiebeleid kan georganiseerd worden. 
 
Agendapunt 3 : Korte stavaza werkgroepen 
 
Consolidaties 
De laatste vergadering vond plaats op 11 januari, zie verslag. Stef Debeuf, convenor AAD&A, heeft een ontwerpvergunning 
uitgeschreven om te werken met goedgekeurde handelsverzegeling, in het kader van een procedure voor erkende consolidator. Jan 
Hendrickx is de convenor van de private sector. De volgende vergadering zal doorgaan op 6/4. 
 
Brexit 
De laatste vergadering vond plaats op 18 januari, zie verslag. De leden van de Stuurgroep vragen dat deze werkgroep zo snel mogelijk 
terug samenkomt, want er zijn veel problemen met niet-gezuiverde T-documenten. 
 
Softwareproviders 
De laatste vergadering vond plaats op 20 januari, zie verslag.  
E-globalisatie is klaar om in productie te gaan. Van zodra de vergunning van Scania, één van de piloten, aangepast is, kan ze in 
productie gaan. De vooropgestelde timing van de uitrol van e-globalisatie kan aangehouden worden. Woensdag 3 maart vindt een 
volgende infosessie hierover plaats. De piloten zullen hun ervaringen delen. Chris De Clerck verwacht geen capaciteitsproblemen met 
PLDA. Hij wacht op feedback van Johan Van Dingenen voor de MoU en de infosessie rond MASP.  
 
Communicatie & Marketing 
De laatste vergadering vond plaats op 19 januari, zie verslag. Donderdag 1 april is de volgende vergadering. 
 
Agendapunt 4: Voorstel nieuwe logo 

 
 
Het logo is opgesteld door Marc Wouters. De communicatiedienst zorgt voor de conversie naar het gewenst formaat. Daarna zullen 
de templates voor de verslagen en de website aangepast worden. 
 

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 23 april om 13u30. 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Update van visiedocument PCS doorsturen naar secretariaat Naforna voor 
publicatie 

Chris De Clerck 15/03/2021 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

AEO-rapportering: Terugkoppelen over vak 14 Chris De Clerck 23/04/2021 

https://www.naforna.be/nl/nieuws/18012021-verslag-swg-consolidaties
https://www.naforna.be/nl/nieuws/01022021-verslag-swg-brexit
https://www.naforna.be/nl/nieuws/03022021-verslag-swg-ict-software-providers
https://www.naforna.be/nl/nieuws/09022021-verslag-wg-communicatie-marketing

