
Actiepunt Verantwoordelijke Status Stavaza

De procedure inzake achterblijvende 

containers is een specifieke problematiek 

in Antwerpen die regionaal dient 

bekeken te worden. Er zal samen met 

ASV en VEA een voorstel worden 

geformuleerd dat nadien aan 

thematische WG /stuurgroep zal 

voorgelegd worden

Havengemeenschap 

Antwerpen

nog geen voorstel ontvangen. Dient nog opgenomen te worden met 

betrokken stakeholders. Timing : Q4 2017

I. Eelen volgt het tweede concreet geval 

op en maakt indien nodig een lijst over 

aan ASV. Ivm rapportering openstaande 

items vrachtlijsten.

I. Eelen AF

Van Bart Cieters geen informatie ontvangen omtrent 2de concrete geval 

(mails 14/4 en 8/5). Rappel gestuurd op 1/8.  Voorlopig geen listing 

(wachten op antwoord Cieters). Aangezien er geen verdere vragen/info 

komt, wordt dit punt afgesloten.

er wordt voorgesteld om aan de AADA 

(dienst wetgeving) te vragen om deze 

bepalingen in het schema TA/TG en §107 

van de instructie PLDA buiten werking te 

stellen.

Abram Op de Beeck geen verdere informatie

Havenbedrijf informeert bij A. 

Duytschaever naar het overleg met FOD 

Economie. Ivm procedure afgekeurde 

goederen door FOD Economie

Kristin Van Kesteren-

Stefan
geen verdere informatie

Communicatie met betrekking tot 

goedgekeurde en aangewezen plaatsen

I.Eelen

D. Bogemans

Circulaire nog niet gepubliceerd.  Communicatie kan dus nog niet 

opgesteld worden.

Problematiek bespreken in het 

permanent overleg wegvervoer

Tansportfederatie en 

Havenbedrijf
geen verdere informatie

Bepaling frequentie informatieve listings 

en termijn voor wijzigingen ATO

I.Eelen

J. Van Wesemael
AF wordt verder opgevolgd binnen de nationale WG Binnenbrengen

Bekijken procedure fruit en aanpassen 

omzendbrief PLDA (D/14/014 – 3e 

bijwerking 30/09/2016)

D. Bogemans

I. Eelen
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Richtlijnen voor lege containers en 

containers met residu
I. Eelen

Ondertussen bevestiging van B. Cieters dat het dataelement E (empty) 

reeds beschikbaar is in de huidige goederencomptabiliteit.  Nog wat extra 

informatie opgevraagd alvorens procedure concreet uit te schrijven.

Havengemeenschap bekijkt vertaling van 

informatienota.
J. Van Wesemael

(niet-beëdigde) vertalingen worden momenteel opgevraagd. Tegen 12/12 

zullen instructies in een aantal talen beschikaar zijn. 

Informeren bij douane NL omtrent 

procedure verlopen T documenten in 

Rotterdam

I. Eelen AF

In NL wordt gewerkt volgens het systeem van toegelaten geadresseerde.  

Zendingen worden onmiddellijk bij aankomst aangemeld en worden 

indien nodig opzij gezet (niet direct in stack).

AAD&A bekijkt voorstel 

Havengemeenschap over afschaffen 

scanverbintenissen

I. Eelen

Wordt verder bekeken maar moet ook behandeld worden in het kader van 

het Stroomplan drugs…  Als we daar naar alternatieven gaan (bv shuttle) 

dan is deze discussie misschien overbodig.

Informeren bij C. De Clerck naar de 

beslissingen genomen tijdens de interne 

bespreking van 18/9 over noodprocedure 

CCRM

I. Eelen AF
De meeting van 18/9 bleek niet expliciet over CCRM te gaan.  Op 11/12/17 

vond in de haven overleg plaats over CCRM.

Verspreiden communicatie ivm 

locatiecode
I. Eelen AF Communicatie werd verspreid op 27/09/2017,

Intrekken vergunningen Lokaal Vervoer D. Bogemans


