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Agendapunt 1: Overlopen actiepunten vorige vergadering
Olivier Schoenmaeckers, voorzitter van deze werkgroep, zal op de volgende vergadering van de WG Algemene bepalingen op
28/09/2017 rapporteren.
Werner Rens en Steve Mees hebben op 3 oktober 2017 een vergadering met Birgit Reiser van DG Taxud. Ze zullen haar vragen wat
de intenties zijn van de Europese Commissie ivm de erkenning van beroepsbekwaamheid.
Agendapunt 2: Minimumcriteria voor beroepsbekwaamheid voor douanevertegenwoordigers en AEO
Algemeen uitgangspunt is dat de bedrijven (zowel AEO als niet- AEO) er zelf moeten op toezien dat ze voldoen aan de normen
m.b.t. de professionele vakbekwaamheid. Deze benadering is vergelijkbaar met de situatie in Nederland.
Bij (her) audit van AEO bedrijven of wanneer D&A vaststelt dat er door bepaalde bedrijven regelmatig fouten in het aangifteproces
gebeuren, zal D&A vragen om aan te tonen dat er beroepsbekwaamheid aanwezig is op basis van ervaring of via opleiding.
1)

Minimumcriteria voor douanevertegenwoordigers:
De hoofdverantwoordelijke Douane bezit kennisniveau 3 (experienced level) van het European Competency
Framework1, gerelateerd aan de goederenstromen (accijnzen inbegrepen).
De operationele medewerkers bezitten kennisniveau 2 (operational level).
Er wordt geen minimum aantal medewerkers met de nodige kennis meer opgelegd (zoals vermeld in het KB, 2 op 5
medewerkers). Het KB dient te worden aangepast.
De kennis kan verkregen worden door ervaring of door opleiding.

2)

Minimumcriteria voor AEO niet-douanevertegenwoordigers (voor de douanevertegenwoordigers, zie hierboven):
De AEO doet zelf zijn aangiftes:
o
De hoofdverantwoordelijke Douane bezit kennisniveau 2, gerelateerd aan de goederenstromen.
o
De operationele medewerkers bezitten kennisniveau 2.
De AEO besteedt douaneactiviteiten uit:
o
Voor de douaneactiviteiten die uitbesteed worden bezit de hoofdverantwoordelijke Douane en zijn
medewerkers kennisniveau 1.
o
Voor de douaneactiviteiten die niet uitbesteed worden bezit de hoofdverantwoordelijke Douane en zijn
medewerkers kennisniveau 2, gerelateerd aan de goederenstromen.
De kennis kan verkregen worden door ervaring of door opleiding.

Voor de scheepsagenten zal nog bekeken worden welke onderdelen van het European Customs Competency Framework voor hen
relevant zijn om de beroepsbekwaamheid te kunnen aantonen. Dit wordt eveneens gerelateerd aan de g oederenstromen.
Agendapunt 3: Richtlijnen opgesteld door AAD&A
De AAD&A zal geen opleidingsorganen certificeren, maar richtlijnen opstellen waaraan een opleiding moet voldoen van het
kennisniveau 1, 2 en 3.
De opleidingsorganen kunnen zelf kiezen hoe ze de evaluatie organiseren aan het einde van de opleiding. Hiervoor zal de AAD&A
geen richtlijnen opstellen.
De volgende meeting zullen de leden van de werkgroep zich buigen over de richtlijnen qua thema’s, aantal uren, modules, gewic ht.

1

Meer info over het European Customs Competence Framework is te vinden op de website van DG Taxud:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/eu_training/competency/index_en.htm.
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NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Intern voorstel (modules en hieraan gekoppeld gewicht) bespreken

AAD&A

16/10/2017

De volgende vergadering zal op 16 oktober 2017 om 13u30 plaatsvinden, in zaal BLEU op A14 (North Galaxy, Brussel).
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