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Stuurgroep  

VERSLAG   27 JUNI 2017 

VOORZITTER  Kristian Vanderwaeren (AAD&A) en Abram Op de Beeck (BASF voor ESSENSCIA) 

NOTULIST Sophany Ramaen (Secretariaat Nationaal Forum) 

AANWEZIG 

Chris De Clerck (AAD&A), Sophany Ramaen (AAD&A), Werner Rens (AAD&A), Jeroen Sarrazyn 
(AAD&A), Dorothy Cardoen (AAD&A), Jef Hermans (Portmade voor VEA-CEB), Antonia Block 
(COMEOS), Jan Van Wesemael (Alfaport - VOKA), Jessy Van Aert (EVONIK voor ESSENSCIA), 
Dirk Aerts (Customs4Trade voor Agoria), Serge Gumieny (Nike), Luc Van de Velde-Poelman 
(AAD&A), Hans Pieters (kabinet Van Overtveldt), Jan Robbroeckx (UMICOR voor Agoria), 
Nathalie Delestienne (AAD&A) 

VERONTSCHULDIGD 
Sabine De Schryver (AAD&A), Ilse Eelen (AAD&A), Liesbet Fransen (AAD&A), Abram Op de 
Beeck (BASF voor ESSENSCIA) 

AFWEZIG Pieter Haesaert (Customs4Trade voor Agoria), Joëlle Delvaux (AAD&A) 

 
Agendapunt 1: Overlopen van de opvolgingstabel 
 
Navragen bij dienst Geschillen en dienst Wetgeving of de opmerkingen op de interne nota over het afsluiten van de verificaties van 
Operations in rekening werden gebracht 
Sophany heeft hierover nog geen antwoord ontvangen van Laurent Scops van de dienst Geschillen. Dit punt wordt hernomen op de 
volgende vergadering. 
 
Nieuwe openingsuren communiceren 
De nieuwe openingsuren gaan in voege op 1 juli 2017. De communicatie hierover werd op de site van het Nationaal Forum en van 
de AAD&A gepubliceerd.  
 
Draft circulaire EiDR bespreken in de WG Binnenbrengen 
De convenors hebben dit opgenomen als agendapunt van de volgende vergadering 6 juli. Het is nog niet zeker dat de dienst 
Wetgeving tegen dan de draft ter beschikking kan stellen. 
 
EiDR bij uitvoer is niet mogelijk. Onderzoeken wat de alternatieven zijn en dit bespreken in de WG Uitgaan  
Dorothy Cardoen neemt dit op in de volgende vergadering van de WG Uitgaan, op 30 juni. Ze heeft hiervoor reeds input gehad van 
Debby Bogemans en Abram Op de Beeck. 
 
Verplichting HS-code bij transitaangiften bespreken in de WG Bijzondere regelingen 
Dit staat ingepland voor de volgende vergadering van de WG Bijzondere regelingen op 6 september. 
 
Documentatie over aanpassing artikel 84 UCC DA doorsturen naar leden Stuurgroep 
De documentatie werd verstuurd naar de leden van de Stuurgroep. 
 
Vragen aan Kristof Hertogen wanneer de deadline is om te reageren op het voorstel van de EC over de zekerheidsstelling 
Kristof Hertogen deelde mee: De Europese Commissie heeft beslist dat ze het volgende pakket wijzigingen aan de DA (dus ook 
artikel 84) ten vroegste pas volgend jaar zal uitvoeren, dit tot ongenoegen van de privésector en de lidstaten. De vergunningen 
(waaronder de vergunningen doorlopende zekerheid) dienen herzien te worden tegen 2019. Zowel de privésector als de lidstaten 
wensten zo snel mogelijk duidelijkheid over artikel 84, zodat ze hiermee rekening konden houden bij de herziening. De Europese 
Commissie wil wel toelaten dat de lidstaten vrijstelling geven van borgstelling, maar de lidstaten zouden dan aansprakelijk zijn. 
Hiermee zijn sommige lidstaten niet akkoord. 
 
Aanvulling op onze agendapunten meedelen aan ODB 
De aanvullingen werden meegedeeld. 
 
Mogelijkheid onderzoeken voor rubriek Brexit op de website van de AAD&A 
Werner Rens deelt mee dat dit mogelijk is. Het zal wel geen aparte button worden, maar zal onder de rubriek “Ondernemingen” t e 
vinden zijn. De volgende stap is content vinden, bv. de presentatie die Kristof Vranckaert gaf op het Douanecongress te Antwerpen? 
Kristian Vanderwaeren wenst dat deze pagina een contactpunt vermeld. Hoe kunnen we ook kleine ondernemingen bereiken?  
 
Naamswijziging werkgroep 8 doorvoeren op website 
De site werd aangepast. 
 
Draft van circulaire met samenvatting van alle wetsartikelen proces binnenbrengen meedelen aan Ilse Eelen  
Ilse Eelen ontving die circulaire van dienst Wetgeving. Die ligt momenteel ter goedkeuring bij het kabinet en wordt nadien 
gepubliceerd op fisconetplus. 

https://www.naforna.be/nl/nieuws/07062017-nieuwe-openingsuren-plda-helpdesk
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/nieuwe-openingsuren-plda-helpdesk-vanaf-1-juli?section=dea
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Contact opnemen met Stijn Op de Beeck voor het gedeelte luchtvracht van het levend document  
De convenors hebben dit uitgevoerd en wachten nog op de input.  
 
Verder vraagt Sophany Ramaen of het nodig is dat de AAD&A een communicatie doet over de Borgakte plus naar financiële 
instellingen. Dit vroeg een lid van de WG Algemene bepalingen. Blijkbaar werd er tijdens de voorbereidende meetings over de 
Borgakte plus besloten dat dit niet nodig is. De financiële instellingen kunnen alle info terugvinden op de site van de AAD&A. De 
Stuurgroep beslist bijgevolg dat een bijkomende communicatie over de Borgakte plus naar de financiële instellingen niet nodig is. 
Dit zal ook zo meegedeeld worden op de volgende vergadering van de WG Algemene bepalingen.  
 
Jan Van Wesemael vraagt of het mogelijk is om van de dienst Automatisering het  aantal aangiftes te krijgen, ingediend met directe 
vertegenwoordiging, directe vertegenwoordiging met financiële faciliteiten en indirecte  vertegenwoordiging. Dit zouden federaties 
zoals VEA nuttig vinden om een zicht te hebben op het gebruik van directe vertegenwoordiging en eventueel hun leden aan te 
sporen over te stappen naar de directe vertegenwoordiging. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agendapunt 2: Overleg met ODB op 6/10/2017 
 
Sophany Ramaen vraagt of er aanvullingen zijn op de agenda van dat overleg, verstuurd als bijlage bij de uitnodiging. Er zijn geen 
opmerkingen van de Stuurgroep. Wel wensen de leden van de AAD&A het agendapunt over overbrenging RTO onder voorbehoud te 
zetten, aangezien er nog een expertenmeeting NL en BE gepland staat in juli. Ze wensen de resultaten van die meeting af te 
wachten om dit punt definitief op de agenda te houden. 
 
Sophany stelt dat alle leden van de Stuurgroep welkom zijn, maar dat het geen verplichting is (bv. voor wie minder geïnteress eerd 
is in de topics). Ze zal alle namen van de leden van de Stuurgroep doorgeven aan het secretariaat van de Benelux, want zij 
versturen de uitnodiging. Naast de leden van de Stuurgroep geeft Sophany ook de namen door van experts van AAD&A inzake 
zekerheidsstelling en inzake accijnswetgeving. 

 
Agendapunt 3: Organisatie Algemene vergadering op 4/10/2017 
 
Sophany vraagt of er feedback is op de draft van de Save the date die als bijlage bij de uitnodiging werd verstuurd. Er zijn geen 
opmerkingen, behalve dat de datum verkeerd is. Dit is ondertussen aangepast. Sophany zal de save the date uitsturen naar alle 
leden van de nationale werkgroepen. Via die save the date kunnen de leden opgeven de uitnodiging  te willen ontvangen. Zo weten 
we hoeveel deelnemers er ongeveer zullen zijn. In de North Galaxy is de maximum capaciteit van de grootste zaal 100 personen. In 
de Finto is de maximumcapaciteit van de grootste zaal 300 personen. Er zijn momenteel 185 leden van de privésector en 60 -tal 
leden van de AAD&A. 
 
Sophany zal vragen of de zaal in de FINTO vrij is. 
 
Hans Pieters laat weten dat de minister normaalgezien aanwezig zal zijn om een stand van zaken te geven van het beleidsplan.  
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Template voor presentaties doorsturen naar convenors Sophany 30/06/2017 

Uitnodiging versturen Sophany 04/08/2017 

Vragen aan Abram Op de Beeck of hij een toespraak geeft in naam van de 
privésector (cfm toespraak van de minister) 

Sophany 30/06/2017 

Slides voorbereiden per werkgroep (max. 10’ presentatie) Convenors 11/09/2017 

 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Navragen bij dienst Geschillen en dienst Wetgeving of de opmerkingen op 
de interne nota over het afsluiten van de verificaties van Operations in 
rekening werden gebracht 

Sophany Ramaen 15/07/2017 

Contact opnemen met Stijn Op de Beeck om de stand van zaken op te 
vragen over de aanvulling van de luchtvrachtindustrie op het levend 
document 

Jan Van Wesemael 06/07/2017 

De beslissing van de Stuurgroep meedelen aan de WG Algemene 
bepalingen dat een bijkomende communicatie over de Borgakte plus naar 
de financiële instellingen door de AAD&A niet nodig is 

Convenors van de WG 
Algemene bepalingen 

28/09/2017 

Doorgeven aan Chris De Clerck wie wat wenst te ontvangen binnen welke 
termijn en met welke regelmaat ivm aantal aangiftes DV, DV met ff en IV 

Jan Van Wesemael 28/07/2017 

Intern onderzoeken of de vraag van Jan mogelijk is Chris De Clerck 25/08/2017 

Contactpunt voor vragen rond Brexit vermelden op website AAD&A Werner Rens 08/09/2017 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Sophany en de Stuurgroep op de hoogte houden van de resultaten van het 
overleg experten over overbrenging RTO 

Deelnemers aan 
expertenoverleg 
(Liesbet, Chris) 

30/07/2017 

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douanevertegenwoordiger/borgakte-plus
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Agendapunt 4: Strategisch comité op 26/09/2017 
 
Het Strategisch comité gaat door op 26/09/2017 om 16u30. De uitnodiging werd reeds uitgestuurd naar de volgende personen:  
 

 1. Kurt Van Doninck   CEO Nike Logistics (kan niet komen)  

2. Jacques Vandermeiren   CEO Havenbedrijf Antwerpen   

3. Michel Torreborre   Volvo Car Vice President Logistics   

4. Stefan Vanfraechem   Directeur Voka   

5. Dominique Michel   Directeur Comeos   

6. Abram Op de Beeck   BASF, voor VBO, voorzitter van Stuurgroep Nationaal Forum   

7. Luc Jacobs   CEO DHL Global forwarding   

8. Bernard Piette   CEO van Logistics in Wallonia   

9. Bert Selis   Cargo & Logistics Manager (Liège Airport)   

10. Arnaud Feist   CEO van Brussels Airport   

11. Nick Torremans   Tax manager bij AB Inbev   

12. Yves Verschueren   
13. Peter Balcaen  
14. Marc Beerlandt  

CEO Essenscia   
ECS  
MSC 

 
Agendapunt 5: WG E-commerce 
 
Sophany heeft vernomen van Christophe Ophoven, die binnen de AAD&A e-commerce opvolgt, dat maandag 3 juli de eerste 
vergadering van de werkgroep plaatsvindt.  

 
Agendapunt 6: Stavaza zekerheidsstelling 
 
Zie agendapunt 1. 
 
Agendapunt 7: Resultaten van de werkgroepen 
 
De convenors lichten kort toe wat de resultaten van hun werkgroep zijn sinds de laatste vergadering van de Stuurgroep.  
 
Werkgroep Algemene bepalingen 
Over de bedrijfsstages: de diensten die openstaan voor stagiairs uit de privésector zijn de diensten van het departement Mark eting 
& Facilitation, Finance, Operations. Werner Rens deelt mee dat hij een eerste bijeenkomst plant half augustus. In eerste instantie 
zijn de stages beperkt tot de AEO’s. Als het goed verloopt kan de AAD&A dit later uitbreiden naar niet-AEO (bv. de betrouwbare 
partners wat betreft Accijnzen). Kristian Vanderwaeren wenst dat de Minister de stages kan voorstellen in september.  
 
De privésector wenst te weten in welke richting het vervolgbeleid zal uitgaan. Luc Van de Velde deelt mee dat de inbreuken beter 
gekwalificeerd moeten worden (opzettelijk of niet). Dezelfde inbreuken moeten nationaal op dezelfde manier gesanctioneerd 
worden. Regionale verschillen moeten worden weggewerkt. 
 
23 juni is de projectgroep over beroepsbekwaamheid een eerste maal samengekomen met de geselecteerde kandidaten van de 
privésector. Het verslag zal gepubliceerd worden op de site van het Nationaal Forum.  
 
Werkgroep Binnenbrengen 
Op 6 juli komt de werkgroep samen. Op 31 mei is er een meeting geweest over CCRM. Er dient nog een link te komen tussen NGPS 
en CCRM. Zowel de terminaloperator en de aangever moeten zicht hebben op de vervolgaangifte. De testen zijn gepland in de loop 
van het najaar. 
 
Deze punten staan alleszins al op de agenda voor 6 juli: 
 
- draft EIDR (als die tijdig ontvangen klaar is); 
- draft conceptnota met aankondiging van Europese werkgroep AN/PN/TS en de voorbereidende interne vergaderingen; 
- evaluatie pilootproject mondelinge aangiftes voor terugkerende verpakkingsmiddelen. 
 
Werkgroep Bijzondere regelingen 
De voorbereidende groep rond quick wins is begin juni samengekomen en zal rapporteren over zijn resultaten op de volgende 
vergadering van de WG Bijzondere regelingen op 6 september. De quick wins betreffen de aanvragen voor wijziging van een 
vergunning (bv. locatiecodes wijzigen), rapportering en audit. 
 
Werkgroep Uitgaan 
Vanaf volgende week gaat het semi-geautomatiseerd systeem van uitvoerbevestiging van start in Zaventem. Over de alternatieve 
bewijzen van uitvoer werd er intern een nieuwe brief rondgestuurd met duidelijke richtlijnen (voor 31/12/2013 d’office 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Rapporteren over de WG E-commerce binnen de WG Binnenbrengen Jan Van Wesemael 06/07/2017 



4 
 

goedgekeurd, verlaging naar 1% ipv 5% voor AEO’s voor de periode 01/01/2014 tot 31/04/2016, duidelijk over wat aanvaard wordt 
als uitvoerbevestiging, lijst met niet-aangezuiverde uitvoerbevestigingen). 
 
Wat betreft de alternatieve bewijzen bij transit, hiervoor heeft Jan een mail gestuurd naar de Europese Commis sie. De Commissie 
bevestigt dat de houder van de procedure de optie heeft om één van de alternatieve bewijsstukken voor te leggen die zijn 
opgesomd in artikel 312 (1) a tot d van de uitvoeringsverordening DWU. De discussie over het aanvaarden van een 
afdruk van invoeraangiften uit een elektronisch douanesysteem zal de Commissie met de lidstaten verder bespreken in de 
loop van juli of september. De resultaten van deze bespreking zal Florence Coulon, die de Belgische administratie vertegenwoordigt 
in de werkgroep over transit, toelichten in de WG Uitgaan. 
 
Werkgroep Accijnzen 
De werkgroep is niet samengekomen sinds de laatste vergadering van de Stuurgroep.  
 
Sabine De Schrijver wenst volgende punten mee te delen: 
- de AAD&A kan de vergunningen geregistreerde afzender nu afleveren. 
- de interne brief voor toepassing van de laagste verzendingsborg inzake accijnzen voor AEO met een accijnsvergunning werd op 
3/5 verstuurd en zou dus nu nationaal uniform moeten toegepast worden. 
 
Werkgroep Communicatie 
De werkgroep is op 23 juni samengekomen. Het verslag zal binnenkort gepubliceerd worden. Vincent Van Immerzeel kwam de 
timing meedelen van de komende instructies. Een medewerker van FOD BOSA kwam toelicht ing geven over de klantenbevraging. Er 
werd reeds een interne zelfevaluatie gedaan over klantvriendelijkheid bij de AAD&A. De bedoeling is om die oefening opnieuw t e 
doen, maar dan met de werkgroep Communicatie. Beide oefeningen zullen als input dienen voo r de tevredenheidsenquête die de 
AEO’s in het najaar zullen ontvangen. 
 
Werkgroep ICT 
De WG Software ontwikkelaars kwam bijeen op 18 mei. Voor meer info (o.a. timing NCTS-RW), zie verslag. Op die vergadering werd 
ook Nxtport voorgesteld (presentaties eveneens te raadplegen op de website van het Nationaal Forum).  
 
Dorothy Cardoen vraagt of de mini-cuscar bij transhipment wordt vervangen. Chris De Clerck bevestigt dit, maar het is nog niet 
duidelijk door welk systeem. 
 
Over Globalisaties: Bart Cieters liet weten dat de statistieken over globalisaties van de Douaneadministratie en van de software 
leveranciers enorm verschilden. Ze hebben de oorzaak van dit verschil gevonden en IBM zou daardoor kunnen verder werken. Dat 
zal gebeuren in de loop van juli. De werkgroep Globalisaties zou nadien terug samengeroepen worden, om het werk van IBM te 
analyseren.  
 
Werkgroep Controleprocessen 
De convenors vragen het akkoord van de Stuurgroep om SBA in hun werkgroep te behandelen. De Stuurgroep is akkoord. Sophany 
zal Jeroen uitnodigen op de interne vergadering over SBA op 4 juli.  
 
De werkgroep kwam bijeen op 15 mei. Voor meer info, zie verslag. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Silvie Hutsebaut van de dienst Marketing contacteren om eventueel de 
geplande enquête van de WG Controleprocessen gezamenlijk te 
organiseren met de klantenbevraging 

Convenors WG 
Controleprocessen 

03/07/2017 

Voorstel van stages versturen naar AEO’s 
Sophany Ramaen en 
Silvie Hutsebaut 

15/07/2017 

Oplijsten van pijnpunten inzake sanctiebeleid en versturen naar Luc Van de 
Velde 

Jan Van Wesemael 30/07/2017 

Samenkomen om de lijst van pijnpunten inzake sanctiebeleid te bespreken 
Luc Van de Velde en 
Jan Van Wesemael 

08/09/2017 

 
Agendapunt 8: Nationaal Forum als NCTF 
Sophany deelt mee dat de AAD&A onderzoekt hoe het Nationaal Forum kan erkend worden als National Committee on Trade 
Facilitation, zoals vermeld in de Trade Facilitation Agreement. Hiervoor hebben we de samenwerking van andere overheidsdiensten 
binnen het Nationaal Forum nodig. De Regie Nationale en Internationale Samenwerking zou contact opnemen met FOD BuZa en 
FOD Economie om af te stemmen hierover. 
 
 
 
De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 8 september om 12u30. De daaropvolgende vergadering vindt plaats op vrijdag 10 
november om 12u30.  

https://www.naforna.be/nl/werkgroep_communicatie
https://www.naforna.be/nl/werkgroep_ict
https://www.naforna.be/nl/werkgroep_controleprocessen

