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Regionaal Forum Gent - Webinar 

VERSLAG   16.09.2022 

 

CONVENOR  Pascal Buysse (Voka)  - Alain Muyshondt (AAD&A) 

MODERATOR Anne-Sophie Lammertyn (AAD&A) 

NOTULIST Kevin Volkaert (AAD&A) 

AANWEZIG 

Alves Gislene (DFDS Seaways) 
Boukhzar Omar (Tailormade Customs) 
Buysse Pasval (Voka Oost-Vlaanderen) 
Casteleyn Mathieu (C.Ro Ports Zeebrugge) 
Cool Christel (AAD&A) 
Cottignie Johan (Beaulieu International Group) 
Debaveye Mieke (Associated Weavers Europe) 
De Bruycker Luc (NCS Shipping) 
De Bruyne Marian (TE Connectivity) 
De Caluwe Stefanie (Agristo) 
De Coninck Kim (AAD&A) 
Defloo Jeroen (Daikin Europe) 
De Gussemé Marc (Jan De Nul Dredging) 
De Jaeger Frank (Stora Enso Langerbrugge) 
Deleyn Eva (Hamann International Services) 
Demeyere Valerie (Lotus Bakeries) 
Depaepe Charlotte (Alpro) 
De Rouck Tim (ArcelorMittal Belgium) 
Desoete Lies (ICO) 
De Strooper Peggy (AAD&A) 
De Vuyst Annick (Becton Dickinson Distribution Center) 
D’Hollander Jef (Ernst&Young) 
Dierick Stephanie (North Sea Port Flanders) 
Donche Hugo (2XL) 
Doudouh Sofian (Oleon) 
Duyck Caroline (Advionics) 
Engels Bart (AAD&A) 
Goossens Filip (Volvo Group Belgium) 
Grenelle Eileen (Prince Belgium) 
Gussé Ilse (Verstraeten in Mould Labels) 
Lagaert Wouter (AAD&A) 
Lameire Kim (Victaulic Europe) 
Lammertyn Luc (Sioen Industries) 
Lampe Anja (Constructie Demyttenaere) 
Leplae Sophie (TVH Parts) 
Louwage Cathy (ECS) 
Lowyck Stef (Rogers) 
Mariën Jan (Euro Marine Logistics) 
Osaer Kurt (Seabridge) 
Smet Ivo (Sentera Europe) 
Spildooren Peter (ECS) 
Triest Sophie (PSS Belgium) 
Vandecandelaere Liesbeth (Sioen) 
Vandenabeele Nick (Deloitte) 
Vandenbrande Mieke (Orac) 
Vandenbroele Johan (P&O Ferries) 
Van den Dooren Greta (EOC) 
Vandeputte Andres (Deny Logistics) 
Vander Hauwaert Dominique (Balta Group) 
Van de Voorde Tineke (Haven Antwerp-Zeebrugge) 
Van Durme Tom (Samsonite Europe) 
Vercauteren Frederik (WH BRady) 
Verhulst Olav (Honda Access Europe) 
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Opening Vergadering 
Het forum wordt geopend door Muyshondt Alain (AAD&A – Regionaal Centrumdirecteur) die de 
agenda van deze editie overloopt.  
 
Agendapunt 1: Intro Voka Oost-Vlaanderen 
Als gastorganisatie wordt er door Buysse Pascal een voorstelling gegeven over Voka Oost-
Vlaanderen. 
 
Agendapunt 2: Regionale nota MINI-CUSCAR 
Als afdelingshoofd 2de lijn regio Gent binnen de AAD&A licht De Coninck Kim toe dat er vanaf nu 
regionale nota’s zullen worden opgemaakt indien nodig. Een eerste nota die tijdens dit onderdeel 
wordt toegelicht is betreft MINI-CUSCAR – Overladen goederen van een inkomend zeeschip op een 
uitgaan zeeschip zonder T-document. 
Zowel de presentatie als de nota in kwestie worden toegevoegd als bijlagen bij dit verslag. 
 
Agendapunt 3: T-Mining – Automatisatie Oorsprongsdocumenten 
Van Outryve Frederik (T-Mining) bespreekt in dit topic het project rond de automatisatie van 
oorsprongsdocumenten in samenwerking met Voka. Deze documenten kunnen reeds digitaal 
aangevraagd worden via Digichambers waarna de aanvrager het document kan afdrukken. Het 
project van T-Mining werkt verder rond deze digitalisering om zo een ‘secure document workflow’ 
te creëren. Desbetreffende kan men zo transfereren aan derde landen onder het principe van een 
elektronische enveloppe. Men vermijdt zo het fysieke document dat normaal de goederen vergezeld 
zonder dat de echtheid en het juridische karakter verdwijnt. 
Indien operatoren hierin geïnteresseerd zijn kan men steeds contact opnemen met Voka. 
De presentatie wordt toegevoegd als bijlage bij dit verslag. 
 
Agendapunt 4: Situatie Oekraïne-Rusland (update) 
In dit topic geeft Lammertyn Anne-Sophie (AAD&A) een update mee over genomen maatregelen 
met betrekking tot de oorlog Oekraïne – Rusland/Wit-Rusland. Het betreft hier de toetreding van 
Oekraïne tot de ‘Common Transit Convention’, handelsliberaliseringsmaatregelen met Oekraïne en 
de sanctiemaatregelen tegenover Rusland betreffende de invoer van ruwe olie of 
aardolieproducten. Deze info werd opgenomen in een presentatie, toegevoegd aan dit verslag. 
 
Agendapunt 5: Update AEO 
Volkaert Kevin (AAD&A) bespreekt in dit topic enkel aspecten betreffende AEO. Er wordt de 
bedrijven onder andere nogmaals gewezen op de registratie in het eAEO ST-portaal met daarbij 
horende inschakeling van emailnotificatie en de nieuwe regionale ideeën en werkwijze inzake 
monitoring. 
Wat monitoring betreft zullen alle AEO-bedrijven in de regio Gent een mail ontvangen om deel te 
nemen aan een verplichte infosessie die digitaal zal plaatsvinden. Als respons hierop kan men 
aangeven aan welke sessie men wil deelnemen: 

- Vrijdag 14/10/2022 (10u – 11u) 
- Dinsdag 18/10/2022 (10u – 11u) 
- Dinsdag 18/10/2022 (14u – 15u) 
- Maandag 24/10/2022 (10u – 11u) 

Als laatste wordt in dit item ook nog het aspect van MRA (Mutual Recognition Agreements) 
besproken tussen de EU en bepaalde derde landen binnen het AEO-aspect. Door de bedrijven wordt 
echter aangegeven dat er weinig ervaring is met de werkingen van MRA’s en de daaraan 
gekoppelde voordelen. Sommige bedrijven hebben wel vragen gekregen in het verleden van 
Japanse partners om de AEO-vergunning door te geven, maar bij geen enkel bedrijf is het principe 
van de MRA-nummer gekend die van toepassing is volgende de overeenkomst met Japan. Andere 
bedrijven krijgen vanuit de US de vragenlijst inzake C-TPAT die niet meer ingevuld dient te worden 
wanneer men beschikt over een AEO-vergunning. 
Alle info werd opgenomen in een presentatie die toegevoegd wordt aan dit verslag. 

https://www.naforna.be/nl/system/files/20220916_Presentatie_Regionaal_overleg_Gent.pdf
https://www.naforna.be/nl/system/files/Nota_Mini_Cuscar.pdf
https://www.naforna.be/nl/system/files/20220916_Presentatie_Regionaal_overleg_Gent.pdf
https://www.naforna.be/nl/system/files/20220916_Presentatie_Regionaal_overleg_Gent.pdf
https://www.naforna.be/nl/system/files/20220916_Presentatie_Regionaal_overleg_Gent.pdf
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Agendapunt 6: Varia 
Om dit forum af te sluiten worden volgende variapunten besproken door Lammertyn Anne-Sophie 
(AAD&A): 

- Nieuwe teamchef controle 1e lijn Roeselare 
- Update CBAM 
- Nieuwigheden oorsprong Turkije 
- EMCS Fase 4 
- Update planning MASP 
- Problematiek exportbevestigingen 

Wat dit laatste betreft zouden volgens de Centrale Administratie alle grote problemen gekend zijn 
en opgelost. Wanneer er alsnog grote hoeveelheden exportbevestigingen niet doorkomen dient 
men dit onmiddellijk te signaleren aan de PLDA-helpdesk en Pasgang Klara 
(klara.pasgang@minfin.fed.be), waarbij ook het Afdelingshoofd ‘Aangiftebeheer’ van de Regio 
Gent, Dhr. Yves Ryckebosch wordt mee opgenomen in de mail. Voor kleine aantallen aangiften 
neemt men contact op met de dienst TAO van de betreffende regio. Hierop is nog 1 uitzondering: 
voor uitvoeraangiftes waar een eAD aan gekoppeld is, mag men zich onmiddellijk richten naar het 
hulpkantoor. Van zodra men zich terug kan richten tot de dienst TAO zal dit meegedeeld worden 
aan de operatoren. 
 
Het volgende Regionaal Forum zal plaatsvinden op vrijdag 09/12/2022. Deze editie zou 
(indien mogelijk) terug fysiek plaatsvinden. Daarom een warme oproep tot kandidaat-gastbedrijven 
in Oost-Vlaanderen. Volgende data zijn (onder voorbehoud) 10/03/2023 en 09/06/2023.  
 
Vragen, voorstellen, ideeën en suggesties kunnen doorgegeven worden aan Lammertyn Anne-
Sophie (anne-sophie.lammertyn@minfin.fed.be) of Buysse Pascal  (pascal.buysse@voka.be)   

mailto:klara.pasgang@minfin.fed.be
mailto:anne-sophie.lammertyn@minfin.fed.be
mailto:pascal.buysse@voka.be

