
Actiepunt Verantwoordelijke Status Stavaza

Stavaza verzenden actuaoverzichten Dienst Comm in behandeling

→ Oplossing kan komen via de al bestaande RSS-feeds op actua-berichten 

Communicatie: highlighten op de homepage van de website van de 

douane en via het Nationaal Forum! Tegen eind september.

Voorleggen aan btw-administratie: EORI-

nummer voorstellen aan KMO’er die nieuw 

btw-nummer aanvraagt

Werner Rens AF zie agendapunt EORI + website Belgium.be

Gevraagd wordt om volgende sectoren toe 

te voegen: Textiel, Fixed Carpets en de 

Voedingssector

Jeroen Sarrazyn AF
Zowel Fevia als Fedustria zitten in de targetgroep. Op 17/09 is er een 

rondetafel met hen (+ Febetra), georganiseerd door FIT.

FAVV uitnodigen voor de Brexitsessie.

Doel: finetuning informatie.

Ter info: Jan Van Seghbroeck was bij vorige 

sessies aanwezig.

Jeroen Sarrazyn AF FAVV aanwezig op SWG Brexit 11/9

AAD&A levert de inhoud en sprekers/ 

organisatie gebeurt door private sector. Op 

die manier zijn extra events mogelijk, zowel 

in FR (eventueel Namen of Luik?) als in NL 

(Antwerpen?).

→ FR-talige bedrijven waren blijkbaar niet zo 

goed op de hoogte?

→ Slechts 10 aanwezigen uit het Antwerpse?

Brigitte 

Vandenbussche/Werne

r Rens/Private sector

AF komt een event in Antwerpen en Brussel op initiatief van private sector.

Alternatief: bevraging via DM (verwijzing 

naar foto’s en presentaties op site + link 

naar enquête) met de vraag ‘wil je nog 

iemand laten komen naar het event?’ Inzicht 

naar interesse voor bijkomend(e) event(s)…

Silvie Hutsebaut AF

Uit survey blijkt dat 89% deelnemers interesse heeft in een bijkomende 

sessie inzake Tarbel. Zie ook bijgevoegde PPT met de resultaten van de 

survey. Een nieuwe sessie wordt gebracht op vraag van de federatie 

Forward Belgium, voor hun leden, op 03/10 te Antwerpen.

WCO (internationale handel) eveneens 

uitnodigen bij een volgend event
Brigitte Vandenbussche AF Is iets voor organisator event maar zou ok zijn.

OPVOLGINGSTABEL VERGADERING 03/06/2019



nazicht tool Eventbrite Silvie Hutsebaut AF
➔ Uit nazicht blijkt dat het perfect mogelijk is om een registratie voor een 

event te annuleren in de Eventbrite tool.

Oproep aan private sector: zijn er nog 

onderwerpen die zo’n extra belichting 

verdienen (user experience)?

Katrien De Wachter/ 

private sector

Kan voor de 

havengemeenschap/commerciële dienst 

een extra oplage gedrukt worden van de 

infofiches (enkel in het Engels)?

Silvie Hutsebaut of 

Katrien De Wachter 
AF

Werd intern afgestemd, hard copy oplage voor partners is mogelijk en is 

ondertussen ook aangeboden aan de Haven van Antwerpen die vragende 

partij was. Alleen zijn ze tot de conclusie gekomen dat er bij hun 

momenteel een opleidingsachterstand is die eerst moet weggewerkt 

worden, maw als zij nu een bundel van de infofiches in handen geven van 

hun medewerkers snappen zij er weinig van en is de kans groot dat ze het 

niet gaan gebruiken. 


