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Stuurgroep  

VERSLAG   10 NOVEMBER 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), Jeroen Sarrazyn (AAD&A), Antonia Block 
(COMEOS), Jessy Van Aert (EVONIK voor ESSENSCIA), Dirk Aerts (Customs4Trade voor Agoria), 
Serge Gumieny (Nike), Nathalie Delestienne (AAD&A), Ilse Eelen (AAD&A), Luc Van de Velde-
Poelman (AAD&A), Joëlle Delvaux (AAD&A), Jan Van Wesemael (Alfaport - VOKA), Sabine De 
Schryver (AAD&A), 

VERONTSCHULDIGD 

Werner Rens (AAD&A), Dorothy Cardoen (AAD&A), Hans Pieters (kabinet Van Overtveldt),  
Liesbet Fransen (AAD&A), Kristian Vanderwaeren (AAD&A), Jef Hermans (Portmade voor VEA-
CEB), Jan Robbroeckx (UMICOR voor Agoria), ), Abram Op de Beeck (BASF voor ESSENSCIA), 
Pieter Haesaert (Customs4Trade voor Agoria) 

 
Agendapunt 1: Overlopen van de opvolgingstabel 
 
De rubriek met contactpunt over Brexit staat online. De aanwezigen delen volgende activiteiten mee ivm Brexit: 

- Havenbedrijf Antwerpen richt een werkgroep Brexit op, eerste meeting 14/12. Jan Van Wesemael zal hieraan deelnemen;  
- 14/12 FIT-event waarop AAD&A ook aanwezig zal zijn; 
- Agoria organiseert infosessies waarop de Brexit één van de topics is (30’) in Gent (15/11) en in Gosselies (28/11 ); 
- De AAD&A staat in contact met de Voka’s om roadshows gezamenlijk te organiseren ten einde vooral de kmo’s  te 

bereiken. 
 
Dienst Automatisering dient nog te rapporteren over het aantal aangiftes DV met en DV zonder financiële faciliteiten.  
 
Eind november wordt een persmoment voorzien bij de plechtige ondertekening van de eerste stagecontracten. De eerste firma start 
op 4 december met een stage bij de AAD&A. 
 
Wat betreft de cijfers over het aanspreken van de borg bij AEO’s, Chris deelt mee dat dit over 48 dossiers gaat (op een totaa l van 
2677). Sophany zal dit meedelen aan Kristof Hertogen, die de discussies op Europees niveau volgt over de herziening van artikel 84 
UCC DA (zekerheidsstelling). 
 

 
 
 
 
 
 

Agendapunt 2: Evaluatie vergadering met ODB op Benelux-secretariaat (6/10/2017) 
 
De algemene indruk bij de aanwezigen is dat het een positief initiatief was, maar met weinig concrete resultaten. Misschien i s dit 
omdat het de eerste meeting was. De aanwezigen zijn voorstander van een vervolgmeeting.  
 
Het is nu aan de Benelux-werkgroep Supply chain om verder aan de slag te gaan met de resultaten van de meeting. Sophany zal dit 
verder opvolgen en de leden hierover informeren. Het zal voornamelijk gaan over een gemeenschappelijk standpunt ivm de 
herziening van artikel 84 UCC DA. De Nederlandse douane was geen voorstander om gemeenschappelijk e criteria op te stellen om 
verlaagde borg toe te staan. Ook de problematiek van de 2de uitvoeraangifte zal verder besproken worden, waarbij de resultaten 
van de WG Uitgaan relevant zijn. Voor overbrenging RTO kan er door verschillende visies en systemen enkel maar op de lange 
termijn gewerkt worden. 

 
Agendapunt 3: Evaluatie Algemene vergadering (4/10/2017) 
 
De ontvangen feedback was positief. De leden vonden het interessant om van alle werkgroepen een overzicht te krijgen. Eén 
opmerking voor de convenors: luider en duidelijker in micro spreken. De geluidskwaliteit ligt vooral aan de micro’s zelf. Lui der en 
dichter bij de micro spreken zou al een verbetering zijn. 
 
Verder werden er nog praktische opmerkingen gegeven die zeker nuttig zijn naar volgend jaar toe.  

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Aantal aangiftes DV met en DV zonder financiële faciliteiten rapporteren 
aan Jan Van Wesemael 

Chris De Clerck 31/12/2017 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Stuurgroep briefen over gevolgen van de vergadering van 6/10 met ODB Sophany 12/01/2018 

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit
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Agendapunt 4: Nieuwe agendapunten voor de nationale werkgroepen 
 
De Stuurgroep gaat akkoord met twee nieuwe agendapunten voor de werkgroep Bijzondere regelingen: 

1. Gezamenlijk opslag douane-entrepot type II: aangezien de UCC de voorraadadministratie niet meer verplicht, wordt 
gezamenlijk opslag door de douane niet toegestaan, aangezien er geen controlemogel ijkheden zijn (doordat een 
voorraadadministratie niet voorhanden is). Dit zal besproken worden binnen de werkgroep. Eventueel kan het houden van 
een voorraadadministratie een voorwaarde zijn om gezamenlijk opslag te mogen doen. 

2. Equivalentieverkeer bij actieve veredeling is niet meer toegestaan indien er antidumpingrechten van toepassing zijn: de 
UCC heeft strengere voorwaarden voor equivalentieverkeer. 

 
De Stuurgroep gaat akkoord met de voorgestelde werkwijze van de convenors van de werkgroep Uitgaan over consolidatie. De 2de 
uitvoeraangifte door de consolidator in andere lidstaat is blijkbaar een groot probleem. De convenors zullen voorafgaande 
technische besprekingen houden met Geschillen, dienst Automatisering en Wetgeving en nadien rapporteren aan de plenaire 
werkgroep. 
 
De Stuurgroep gaat akkoord dat de convenors van de WG Accijnzen met geïnteresseerde leden brainstormen over e -commerce en 
accijnzen. De bedoeling is om alle problemen inzake e-commerce en accijnzen op te lijsten. Dit kan dan dienen als input voor 
Accijnswetgeving en voor de nationale werkgroep E-commerce o.l.v. Christophe Ophoven. 
 
Agendapunt 5: Korte toelichting over resultaten van de werkgroepen 
 

- WG Algemene bepalingen: de convenors geven een stand van zaken over de beroepsbekwaamheid (de AAD&A gaat over 
op certificering van douaneopleidingen. Hiervoor dient ze zich intern te organiseren en middelen vrij te maken. Pas nadien 
komt de projectgroep Beroepsbekwaamheid opnieuw samen). Lees meer info in het verslag.  

- WG Binnenbrengen: voor de herziening van het proces binnenbrengen (o.a. de nota hierover) hangt de werkgroep in 
belangrijke mate af van de vorderingen van de Europese projectgroep AN/PN/TS. De convenors zullen verder werken rond 
de problematiek lege containers, in-en uitvoer voor transhipmentbewegingen en overbrenging RTO adhv aanpassing van 
de locatiecode in vak 30 (wrs nationale toepassing en niet enkel in havengebied).  

- WG Bijzondere regelingen: de werkgroep is niet samen gekomen sinds de laatste Stuurgroep. 
- WG Uitgaan: de definitie van exporteur die opgenomen werd in het laatste verslag is een verouderde versie. Het recentste 

voorstel van definitie werd verstuurd naar de leden van de werkgroep. 
- WG Accijnzen: op vraag van de leden van de AAD&A staat de problematiek rond de mobiele fruitpersen 

(controlemogelijkheden en opbrengst tov moeite) terug op de agenda, de inwerkingtreding van de herwerkte 
werkmethode ”Mengen van energieproducten” (om het hoofd te bieden aan het fenomeen “designerfuels”) is voorzien op 
1/1/2018. De herwerkte werkmethode is reeds klaar, maar moet nog vertaald worden.  

- WG Comm : convenors verontschuldigd. 
- WG ICT: de werkgroep ICT-software providers besprak o.a. de relatie met port community systems en de NCTS-RW 

planning. 21/11 komt de werkgroep globalisaties opnieuw samen. Binnenkort verschijnt een communicatie over de 
invoering van CODECO-IN, verplicht vanaf 4 juni 2018. 

- WG Controleprocessen: de vergadering voorzien op 14/12 wordt uitgesteld aangezien de bevraging pas gelanceerd wordt 
begin 2018.  
 

Agendapunt 6: Varia 
 
Momenteel is het niet mogelijk om via de Europese Trader Portal een vergunning aan te vragen als vertegenwoordiger. De dienst 
Vergunningen is hiervan op de hoogte en bekijkt hoe dit gewijzigd kan worden. 
 
De privéleden van de Stuurgroep vragen of het mogelijk is een update te krijgen van de timeline van te verwachten circulaires. De 
draft van de circulaire Vereenvoudigede aangiftes zouden ze graag willen bespreken in de WG Binnenbrengen.  
 
Ivm de seminarie over de herziening van het douanestrafrecht (luik 3 van de herziening van de AWDA), er is nog geen datum 
gekend. 

 
De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 12 januari om 12u30. 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Recentste voorstel van definitie exporteur doorsturen naar leden 
Stuurgroep 

Sophany 12/11/2017 

Stavaza EU Trader Portal (vergunning aanvragen als vertegenwoordiger) Sophany 12/11/2017 

Update vragen aan Karine Thumas van de timeline van te verwachten 
circulaires 

Sophany 12/11/2017 

https://www.naforna.be/nl/werkgroep_algemene_bepalingen
https://www.naforna.be/nl/werkgroep_binnenbrengen
https://www.naforna.be/nl/werkgroep_bijzondere_regelingen
https://www.naforna.be/nl/werkgroep_uitgaan
https://www.naforna.be/nl/werkgroep_accijnzen
https://www.naforna.be/nl/werkgroep_communicatie
https://www.naforna.be/nl/werkgroep_ict
https://www.naforna.be/nl/werkgroep_controleprocessen

