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Status

Stavaza
geen informatie ontvangen - onderwerp
CODECO werd overgedragen aan de WG
Uitgaan

Werd de MIG van het charge report (XMLDienst Automatisering
versie bericht IE507) gepubliceerd?

AF

Overdracht CODECO naar WG Uitgaan

Convenors WG Uitgaan

AF

Afstemming conceptnota overbrenging
RTO binnen AA&DA

Ilse Eelen

interne meeting in Antwerpen heeft
plaatsgevonden, verdere uitwerking van de
nota is nog bezig

Private havengemeenschap + dienst
Automatisering AAD&A

geen informatie ontvangen

Welke partijen moeten locatiecode in
CUSCAR kunnen wijzigen?
Debat over welke gegevens als aangifte
tijdelijke opslag kunnen beschouwd
worden (gegevens vrachtlijst of
lossingsrapport?)
Nagaan of bericht mini-cuscar voorlopig als
kennisgeving bij uitgang kan beschouwd
worden (omzetting naar XML + stukgoed +
RoRo)
Interne bespreking AAD&A van
conceptnota lege containers met residu
opgesteld door I. Eelen.
Procedures bij luchtvracht dienen ook
voorzien te worden
Bezorgdheid private sector over
capaciteitsproblemen bij implementatie
globalisatieaangiften. Dient bijkomende
servercapaciteit voorzien te worden?
Van zodra er in de EU WG consensus is
over de flows en na goedkeuring van de
Commissie zullen de leden van het
Nationaal Forum op de hoogte gebracht
worden

Private sector + AAD&A
Stuurgroep Nationaal Forum

Update conceptnota WG binnenbrengen

AAD&A wenst deze discussie momenteel
niet te voeren.

Automatisering + Wetgeving

Er heeft nog geen overleg plaatsgevonden.

Processen en methodes

AF

Nota lege en residu containers is
verschenen op 15/3 en zowel op site
Nationaal Forum gepubliceerd als verspreid
door de regio Antwerpen. Na consultatie
van de luchtvaartsector werd beslist dat
het topic niet van toepassing was voor deze
sector.

Dienst Automatisering

AF

Volgens de laatste berichten zou er
voldoende servercapaciteit moeten zijn.

Dienst Automatisering/coördinator WG
AN/PN/TS

Vraag aan dienst Wetgeving vanaf wanneer
Dienst Wetgeving
het EU CDM in werking zal treden
Vraag dient aan Commissie gesteld te
worden in hoeverre ATO kan gewijzigd
worden op basis van artikel 146 DW in
geval van overlanded containers
Voorstel uitwerken verbetertraject met oog
op correcte aangifte ATO + voorstel om
terminalbezoek te organiseren
Vraag aan de leden van de WG
binnenbrengen om suggesties of
opmerkingen te formuleren met betrekking
tot het voorstel om het fytosanitair
certificaat via e-mail in pdf aan douane te
bezorgen.
Trade Facilitation Antwerpen zal met
AAD&A en FAVV verdere optimalisaties
bespreken

on hold

Alfaport-Voka /Antwerpse
havengemeenschap

Op 27+28/3 heeft een vergadering
plaatsgevonden van de Europese
Werkgroep. Volgende vergaderingen staan
gepland op 18+19/4 en 19+20/6.
Antwoord van B. Cieters van
Automatisering: EU CDM treedt in werking
op het ogenblik dat de IT-systemen zijn
aangepast.
Vraag werd ook door I. Eelen overgemaakt
aan C. De Clerck om via de Europese
Werkgroep AN/PN/TS aan de Commissie te
stellen.

Antwerpse havengemeenschap

Convenors WG binnenbrengen

geen informatie ontvangen

Havenbedrijf Antwerpen en AlfaportVoka

Convenors WG binnenbrengen

On hold. Er wordt gewacht op verschijning
van de nota Overbrenging aangezien deze
moet mee opgenomen worden in de
conceptnota.

