
Actiepunt Verantwoordelijke Status Stavaza

OPVOLGINGSTABEL VERGADERING DD. 29.09.2017

Voorbereiding omzendbrief 

vereenvoudigde procedures 
Dienst Wetgeving In progress

Nog niet verschenen.  Ondertussen ook 

vergadering gepland ivm vereenvoudigde 

procedure op 25/1.

Geautomatiseerde procedure aanzuivering 

vrachtlijst met T2L in kaart brengen zoals 

van toepassing in Nederland 

Private havengemeenschap  

Lege containers/containers met residu: 

opstellen nota
Dienst Operations In progress

Ontwerpnota wordt voorbereid door I. 

Eelen

Lege containers/containers met residu: 

automatisering via code "E" in vrachtlijst 
I.Eelen ism Dienst Automatisering Bijkomende informatie opgevraagd.

Frequentie lijsten met overzicht 

openstaande vrachtlijsten en 

mogelijkheden inzake rapportering 

Dienst Automatisering
Moet bekeken worden bij redesign 

goederencomptabiliteit.

Mogelijkheden automatische rapporten 

niet zuivering vrachtlijsten dienen 

onderzocht te worden evenals 

mogelijkheid voor de operatoren om zelf 

rapporten op te vragen (via WEB met 

export naar Excel) 

Dienst Automatisering
Moet bekeken worden bij redesign 

goederencomptabiliteit.

Overbrenging onder TO : Gebruik code 

erkende operatoren die over mogelijkheid 

zullen beschikken om locatiecodes in 

vrachtlijst te wijzigen dient te worden 

verduidelijkt

Dienst Automatisering Bijkomende informatie opgevraagd.

Overbrenging onder TO : Partijen die 

locatiecode in vrachtlijst kunnen wijzigen 

dienen nader omschreven te worden

Private havengemeenschap 

Overbrenging onder TO : Er dient beslissing 

genomen te worden in hoeverre 

overbrenging kan over ganse grondgebied 

van België 

AAD&A AF

K. Vanderwaeren heeft tijdes de 

Beneluxmeeting in september laten blijken 

dat hij overbrenging nationaal wil 

implementeren.

Overbrenging onder TO : Nota met 

toelichting van de procedures dient 

opgesteld te worden

Operations In progress
Ontwerpnota wordt voorbereid door I. 

Eelen

Overbrenging onder TO : Inrichten van 

specifieke WG die een aantal actiepunten 

verder dient te bespreken

AADA – convenors WG On Hold Ontwerpnota afwachten

Terugbetalingen via weekkrediet: Deze 

problematiek dient gemeld te worden aan 

het Enig Kantoor / Finances

Convenors WG binnenbrengen en 

afdeling Finances

Aanpassen omzendbrief noodprocedures 

NCTS voor gevallen waarbij systeem uitvalt 

op het ogenblik dat goederen nog niet zijn 

vrijgegeven na controle 

dienst wetgeving  


