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Stuurgroep  

VERSLAG   9 FEBRUARI 2018 

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

NOTULIST Sophany Ramaen (Secretariaat Nationaal Forum) 

AANWEZIG 

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), Joëlle Delvaux (AAD&A), Jan Van Wesemael 
(Alfaport - VOKA), Sabine De Schryver (AAD&A), Renate Simon ter vervanging van Luc Van de 
Velde-Poelman, Silvie Hutsebaut ter vervanging van Werner Rens, Dorothy Cardoen (AAD&A), 
Hans Pieters (kabinet Van Overtveldt), Liesbet Fransen (AAD&A), Jef Hermans (Portmade voor 
VEA-CEB), Pieter Haesaert (Customs4Trade voor Agoria), Abram Op de Beeck (BASF voor 
ESSENSCIA), Kristof Vranckaert (AAD&A) 

VERONTSCHULDIGD 
Luc Van de Velde-Poelman (AAD&A), Chris De Clerck (AAD&A), Werner Rens (AAD&A), Kristian 
Vanderwaeren (AAD&A), Jan Robbroeckx (UMICOR voor Agoria) 

 
Agendapunt 1: Overlopen van de opvolgingstabel 
 
Dienst Automatisering dient nog te rapporteren over het aantal aangiftes DV met en DV zonder financiële faciliteiten.  
 
Op 17 januari was er een meeting met de Nederlandse en Luxemburgse douane op het Benelux -secretariaat. De punten van de 
vergadering in oktober vorig jaar krijgen volgend gevolg: 

- Wijziging artikel 84 UCC DA (zekerheidsstelling): de publicatie van de definitieve wijziging en het verloop van de 
toepassing afwachten. Indien er zich bij de toepassing problemen voordoen, kunnen die binnen de Benelux besproken 
worden. 

- 2de uitvoeraangifte: de wetgeving is duidelijk, 2de uitvoeraangifte is niet legaal. De Nederlandse douane is van mening dat 
dit een probleem is dat de private sector zelf moet oplossen. Wij hebben meegedeeld dat deze problematiek besproken zal 
worden binnen de werkgroep Uitgaan en de resultaten zullen half 2018 meegedeeld worden aan de Benelux. 

 
De leden van de private sector delen mee dat de EU Trader Portal niet werkt. 
 
De publicatieagenda van de circulaires werd opgenomen in de presentatie van de laatste vergadering van de WG Communicatie en 
Marketing (in de presentatie).  
 
De leden van de private sector vragen wanneer een circulaire vóór de definitieve publicatie besproken wordt binnen het Nationaal 
Forum. De leden van de AAD&A antwoorden dat systematisch alle circulaires bespreken niet haalbaar is. Dit zou de publicatie ervan 
te veel vertragen. Op vraag van de privésector kunnen wel de ontwerpen van de circulaires voorgelegd worden die zij het meest 
nodig acht. 
 
Jan Van Wesemael deelt mee dat de voorwaarden voor een vermindering of ontheffing van zekerheid niet duidelijk zijn. Is de 
volledige controle op het vervoer van de goederen een voorwaarde? Dit zal verder besproken worden in de WG Algemene 
bepalingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agendapunt 2: Wijziging noodprocedure 
 
Op vraag van de privésector van de regionale werkgroep Hasselt, hebben de collega’s van regio Hasselt een voorstel gedaan ove r 
de wijziging van de omzendbrief “Globale noodprocedures PLDA-NCTS”. Hun voorstel houdt in om bij uitvoer en NCTS de 
vergunninghouders LLP dezelfde faciliteiten te verlenen als de vergunninghouders vereenvoudiging. Op die manier zouden de 
vergunninghouders LLP de goederen niet fysiek moeten aanbieden aan het hulpkantoor, maar kunnen ze de aangiften doormailen 
aan de regiekamer. 
 
De leden van de Stuurgroep gaan akkoord dat dit verder onderzocht wordt binnen de AAD&A.  
 

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 ASAP 

Intern navragen wat de oorzaken van de problemen zijn met de EU Trader 
Portal 

Sophany Ramaen 28/02/2018 

https://www.naforna.be/nl/system/files/20180118_Presentatie.pdf


2 
 

 
Agendapunt 3: De digitale handtekening PLDA via EDI 
 
De leden van de privésector zijn bezorgd over de mogelijke invoering van de digitale handtekening PLDA via EDI. Deze invoering 
komt op vraag van de dienst ICT van de FOD Financiën. Dit lag drie jaar geleden ook op tafel en door een gebrekkige voorberei ding 
en impactanalyse werd dit punt na veel problemen terug afgevoerd. 
 
Chris De Clerck is zich bewust van de bezorgdheden en net als de privésector wenst de AAD&A een goede voorbereiding en 
impactanalyse alvorens de digitale handtekening wordt ingevoerd. Binnen de werkgroep ICT -Software providers wordt dit punt 
nauw opgevolgd. 8 februari is de ad hoc werkgroep Authenticatie een eerste keer samengekomen.  

 
Agendapunt 4: Administratieve last van de vergunningen van de Gewesten (export & dual use) 
 
De leden van de privésector van de regionale werkgroep Hasselt hebben de administratieve last aangehaald van de vergunningen 
van de Gewesten. 
 
Liesbet Fransen deelt mee dat er een overleg is gepland met het Vlaamse Gewest om de mogelijkheden af te toetsen van een 
digitaliseringstraject van de door het Gewest afgeleverde vergunningen. De bedoeling is dat er via digitale weg info met de AAD&A 
kan uitgewisseld worden, dat de IT-systemen met elkaar kunnen communiceren. Abram Op de Beeck stelt voor dat er ook gekeken 
wordt naar systemen in het buitenland (bv. Duitsland), die dit al realiseren. 
 
Liesbet Fransen deelt eveneens mee dat de AAD&A werkt aan een publiek forum, een overlegplatform tussen overheidsdiensten. De  
volgende stappen zijn politieke goedkeuring verkrijgen en de partners definiëren. Dan kunnen ze samenzitten rond overschrijde nde 
thema’s. Voorlopig blijft dit een forum enkel voor overheidsdiensten.  

 
Agendapunt 5: Nieuw overleg binnen Benelux? 
 
Het initiatief voor een volgend overleg binnen de Benelux, cfm de vergadering in oktober, ligt in handen van de privésector. Zij weet 
dat deze vorm van overleg mogelijk is en indien ze dit wenst, dient ze onderwerpen aan te brengen. Dit kan dan door het 
secretariaat van het Nationaal Forum verder besproken worden met NL en LUX binnen de Benelux.  
 
Agendapunt 6: Regularisaties 
 
Pieter Haesaert uit zijn bezorgdheid over het gebrek aan een procedure voor spontane regularisaties bij de toekomstige 
globalisatieprocedure in PLDA. Door het enorm aantal berichten bij globalisaties, kunnen spontane regularisaties serieuze praktische 
problemen opleveren. 
 
De leden van de AAD&A delen mee dat de regularisatieprocedure ook misbruikt wordt door bedrijven. Indien er te vaak 
regularisaties aangevraagd worden, dan dienen die bedrijven hun interne processen te herzien.  Deze problematiek zal verder 
besproken worden in Trade Facilitation Antwerpen om tot een structurele verbetering te komen. 
 
Volgens de Stuurgroep zou het nuttig zijn om het Nationaal Forum te informeren over de huidige regularisatieprocedures en na te 
denken over de praktische problemen bij globalisaties. 

 
Agendapunt 7: Brexit 
 
Liesbet Fransen vraagt de leden of een werkgroep over de Brexit gewenst is en zo ja, wat de verwachten zijn van zo’n werkgroep. 
Na overleg concludeert de Stuurgroep dat het momenteel nog te vroeg is voor een werkgroep Brexit, aangezien er nog geen 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Onderzoeken of er tegemoet kan komen aan de vraag van Regio Hasselt 
over de wijziging van de omzendbrief noodprocedure (uitvoer en NCTS) 

Nathalie Delestienne 15/03/2018 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Verslag van de ad hoc werkgroep Authenticatie delen met Secretariaat 
Nationaal Forum 

Pieter Haesaert ASAP 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Bezorgdheden van de privésector van regio Hasselt meenemen naar het 
overleg met de Gewesten. 

Liesbet Fransen 
Volgend overleg 
met Gewesten 

Systeem van Duitsland bekijken voor het linken van de IT-systemen van de 
Douane en andere overheidsdiensten 

Liesbet Fransen 
Volgend overleg 
met Gewesten 

Stavaza geven over publiek forum Liesbet Fransen 27/04/2018 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

De problematiek van het hoog aantal aan regularisaties bespreken binnen 
Trade Facilitation 

Ilse Eelen & Jan Van 
Wesemael 

06/03/2018 

Informeren over huidige procedure regularisaties en nadenken over 
regularisatieproces bij globalisaties in WG Algemene bepalingen 

Serge Gumienny & 
Nathalie Delestienne 

09/03/2018 
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concrete maatregelen werden afgesproken tussen de EU en de UK. De privésector vraagt wel of de AAD&A de federaties nauw wil 
betrekken bij de infosessies.  
 
Silvie Hutsebaut deelt mee dat een 70-tal operatoren die momenteel geen douaneactiviteiten vervullen werden aangeschreven. 
Andere acties volgen. De Brexit is voor de dienst Marketing een prioriteit dit jaar. 

 
Agendapunt 8: Korte toelichting over resultaten van de werkgroepen 
 

- WG Algemene bepalingen: de werkgroep heeft haar geplande vergadering van januari verzet. De volgende vergadering zal 
plaatsvinden op 9 maart om 13u30. Op de agenda staan alvast volgende punten: aanpassing artikel 84 UCC DA (over 
zekerheidsstelling) en de voorwaarden voor het toepassen van verminderde of ontheffing zekerheid, douanewaarde (n.a.v. 
arrest van Hof van Justitie) en de regularisaties. 

- WG Binnenbrengen: Lees het verslag van 19/1 op de website. CODECO wordt overgedragen aan de WG Uitgaan, debat 
over welke gegevens als ATO kunnen beschouwd worden, die van de vrachtlijst (CUSCAR) of van het lossingsrapport, 
bezorgdheid van private sector over capaciteitsproblemen bij de implementatie van de globalisatiesaangiften, Trade 
Facilitation Antwerpen brengt een bezoek aan de terminaloperatoren om hen te informeren over de invoering van CODECO 
en CCRM. 

- WG Bijzondere regelingen: Vergadering op 6/2. Jessy van Aert contacteert Nathalie Delestienne over een vereenvoudigde 
rapportage van de afrekening AV en entrepot. Joëlle Delvaux deelt mee dat de Europese Commissie geen 
equivalentieverkeer inzake AV meer zal toelaten indien er antidumpingrechten van toepassing zijn. De publicatie van 
artikel 177 wordt voorzien eind 2018. 

- WG Uitgaan: Vergadering op 19/1. De leden wensen een noodprocedure ECS II. Dienst Automatisering heeft laten weten 
een noodprocedure te voorzien, Dorothy Cardoen laat weten of de eerste meeting van de subwerkgroep Consolidaties zal 
doorgaan op 23 februari. 

- WG Accijnzen: de werkgroep heeft haar geplande vergadering van december verzet naar 8 maart. De privésector betreurt 
dat het bezoek aan Total werd afgezegd door de AAD&A en dat de tankkaart voor professionele diesel niet besproken 
wordt binnen de werkgroep. Het dossier van de tankkaart wordt niet meer besproken binnen de werkgroep, want dit 
dossier wordt reeds behandeld door het kabinet. De subwerkgroep rond e-commerce en accijnzen heeft al een eerste 
resultaat geboekt, met het binnenkort publiceren van een brochure die de handelaren informeert over de huidig e 
wetgeving rond e-commerce van alcoholhoudende dranken, opgesteld door Sabine De Schryver. Zij  deelt mee dat ze vanaf 
november de rol van convenor niet meer kan opnemen, aangezien ze binnen de administratie een andere functie 
opneemt. 

- WG Comm&Mark : Vergadering op 18/1. De klantenbevraging aan AEO-operatoren wordt deze maand gelanceerd, op 
14/09/2018 organiseert de AAD&A een AEO-event en verwacht 350-tal genodigden, er wordt een Engelstalige versie 
voorzien van de Brexit-pagina, de productfiches worden voorzien in vier talen (NL, FR, DU, ENG). 

- WG ICT: Vergadering op 18/1. Volgende onderwerpen werden besproken: globalisaties, NCTS-uitrol, kritiek op BRU-cloud, 
performantie van PLDA, datasets UCC. De EC bereidt een guidance voor over het Customs Data Model.  

- WG Controleprocessen: de werkgroep heeft haar geplande vergadering van december verzet. Er is nog geen datum 
voorzien voor een volgende meeting. Op de agenda staan alvast: Informatie over studie MPI (automatisering software & 
hardware), communicatie over de verhoging van de boetes bij het onttrekken aan verificatie.  

 
Agendapunt 9: Varia 
 
De leden van de privésector vragen of infrastructuur voorzien kan worden om de vergaderingen via webinar te volgen, zo kan het 
groot aantal deelnemers aan de vergaderingen van de WG Uitgaan en Binnenbrengen opgelost worden.  
 
Ivm het seminarie over de herziening van het douanestrafrecht (luik 3 van de herziening van de AWDA), er is nog geen datum 
gekend. 
 
De privésector deelt mee dat de AAD&A efficiënter kan werken bij het afleveren van vergunningen. Bedrijven moeten lang wachten. 
De douaneambtenaren zijn afhankelijk van de prioriteiten in de controleprogramma’s. Ook de audits zijn soms absurd, zoals komen 
kijken of er een tafel en stoel staan. 
 
Jan Van Wesemael deelt mee dat vanuit de expediteursfederatie VEA/CEB een nota werd overgemaakt aan Luc Van de Velde-
Poelman om de betalingsfaciliteiten na vaststelling te moderniseren (614, benelux3). Deze procedure is niet mee geëvolueerd met 
de digitalisering. Hij wacht nog op een antwoord. Eventueel kan dit ook besproken worden in een werkgroep van het Nationaal 
Forum. 
 
Chris De Clerck is bezig met het onderzoek over de privacy van het delen van gegevens uit het douanesysteem met dataplatformen, 
zoals die van NxtPort. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Informeren over de impactanalyse Brexit op PLDA Chris De Clerck 27/04/2018 

Federaties (ook andere dan Voka’s) betrekken bij infosessies Silvie Hutsebaut ASAP 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Vervanger voor convenor Sabine De Schryver bespreken op 
managementteam 

Liesbet Fransen ASAP 

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
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De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 27 april om 12u30. 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Onderzoeken of het organiseren van webinars voor de vergaderingen 
mogelijk is 

Sophany Ramaen 27/04/2018 

De problemen bij het afleveren van vergunningen meedelen op het 
managementteam 

Liesbet Fransen ASAP 


