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Stuurgroep  

VERSLAG   27 APRIL 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), Antonia Block (COMEOS), 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), Dorothy Cardoen 
(AAD&A), Hans Pieters (kabinet Van Overtveldt), Jef Hermans (Portmade voor VEA-CEB), Abram 
Op de Beeck (BASF voor ESSENSCIA), Kristof Vranckaert (AAD&A) ter vervanging van Liesbet 
Fransen, Chris De Clerck (AAD&A), Werner Rens (AAD&A), Kristian Vanderwaeren (AAD&A),  Jan 
Robbroeckx (UMICOR voor Agoria) 

VERONTSCHULDIGD Jeroen Sarrazyn (AAD&A), Jessy Van Aert (EVONIK voor ESSENSCIA), Liesbet Fransen (AAD&A),  

 
Agendapunt 1: Overlopen van de opvolgingstabel 
 
Bart Cieters heeft de cijfers opgestuurd over het aantal aangiftes DV en niet DV. Het is niet mogelijk om zonder kosten bij IBM de 
aantallen te geven DV met en DV zonder financiële faciliteiten. Jan Van Wesemael zal de rapportering analyseren met de Antwerpse 
beroepsfederaties en indien nodig bijkomende vragen richten aan de dienst automatise ring. Aan de hand van de cijfers kan de 
evolutie worden opgevolgd van  het aantal aangevers die overstappen naar DV. Het is wenselijk deze rapportage zesmaandelijks te 
ontvangen. Per rapport zal vanuit de federatie de specifieke vraag worden gesteld aan  Bart Cieters. . 
 
Over het EU-Trader Portal, via de "rol FIN-TAXUD" zou het blijkbaar mogelijkheid zijn om toegang te krijgen tot het CDMS-Trader 
Portal. De firma’s kunnen de rol aanvragen. 
 
Nathalie Delestienne zal onderzoeken welke dienst bevoegd is om de omzendbrief Noodprocedure PLDA en NCTS aan te 
passen. Dan kan de bevoegde dienst het voorstel van Regio Hasselt onderzoeken. 
 
Het verslag van de ad hoc werkgroep Authenticatie is toegevoegd als bijlage bij het laatste verslag van de WG ICT-Software 
providers. 
 
Kristof Vranckaert deelt mee dat het overleg met het Vlaams Gewest inzake digitalisering vergunningen dual -use tweemaal is 
uitgesteld wegens ziekte. Het overleg is gepland op 16 mei. Tijdens dit overleg zullen ze ook de mogelijkheden bekijken om de IT-
systemen van de Gewesten en de douane te linken. Verder deelt Kristof Vranckaert mee dat de kick off van het publiek 
douaneforum “Customs Intergov Assembly” (CIA) plaatsvindt op 4 juni. De federaties staan achter dit initiatief en willen ook 
hun steun op politiek niveau meedelen, indien nodig. De privésector vraagt of ook de Brexit tijdens de vergadering met de and ere 
overheidsdiensten kan behandeld worden. 
 
De problematiek van het hoog aantal aan regularisaties werd aangekaart tijdens de laatste vergadering van Trade Facilitation 
Antwerpen op 6 maart. Regio Antwerpen wacht op instructies van Kristian over de verdere plan van aanpak. Er zou een nationaal 
plan moeten komen. 
 
Tijdens de laatste vergadering van de WG Algemene bepalingen heeft Nathalie Delestienne de huidige procedure van de 
regularisaties toegelicht. Volgens de privésector is er ongerustheid dat de nieuwe werkwijze niet in overeenstemming is met de 
btw-wetgeving. Nathalie Delestienne ziet binnenkort Marc Michiels en zal met hem bespreken of die ongerustheden terecht zijn. 
Volgens haar ligt de nieuwe werkwijze in lijn met de btw-wetgeving. 
 
Chris De Clerck deelt mee dat het managementteam gevraagd heeft om, in het kader van de Brexit, stresstesten uit te voeren om 
te weten of PLDA de verhoogde volumes kan verwerken. Hiervoor zorgt IBM, termijn is niet gekend. Over de Brexit voegt Kristof  
Vranckaert toe dat de douane 141 mensen aanwerft. De Douane verwacht wel nog een 2 de en 3de golf aanwervingen, naast die 141. 
Hij bevestigt nogmaals dat de contacten met de UK over operationele oplossingen voor de Brexit via de Europese Commissie 
moeten verlopen. De privésector is uiteraard vrij om overleg te plegen met de UK. 25 mei heeft  CLECAT een meeting gepland. 
Verder deelt Joëlle Delvaux mee dat de UK zich kandidaat gesteld heeft om toe te treden tot het transitakkoord. De privésecto r is 
voorstander dat de UK ook EMCS blijft gebruiken. 
 
Indien federaties wensen dat de Douane een infosessie geeft over Brexit, dan kunnen ze de Douane hiervoor contacteren (zie 
contactgegevens Brexit op website AAD&A). In de kalender op de website worden alle infosessies meegedeeld. De federaties mogen 
hierover gerust reclame maken bij hun leden. 
 
Sabine De Schryver blijft convenor van de WG Accijnzen. 
 

https://www.naforna.be/nl/werkgroep_ict
https://www.naforna.be/nl/werkgroep_ict
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/meer-info#q1
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/agenda
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Nog geen reactie gehad van de dienst ICT over de mogelijkheid om webinars te organiseren van de vergaderingen van het 
Nationaal Forum. 
 
De Douane richtte een task force op om de werkmethodes over de vergunningen (oa de vereenvoudigingen, de vraag van de 
privésector voor een vereenvoudigde rapportage van de afrekening van AV en entrepot) uniform te maken. De task force zal half 
mei al eerste resultaten leveren. Hiermee zou de aflevering van de vergunningen transparant, efficiënter en uniform moeten 
gebeuren. Verder zal er voor de zomer één vergunning in productie gaan in KIS-SIC, de toegelaten plaats. Na de zomer volgt de 
vergunning voor EORI, aangezien het EORI-nummer noodzakelijk is voor de anderen vergunningen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agendapunt 2: Voorstel nieuw agendapunt WG Controleprocessen: toepassing van art. 24 UCC DA 
 
Art. 24 UCC DA gaat over de voorafgaande kennisgeving van verificatie en verlegging van verificatie voor AEO’s. De Stuurgroep  is 
akkoord dat dit punt besproken wordt binnen de WG Controleprocessen.  AEO’s zouden hiervoor geen vergunning nodig hebben, dit 
voordeel zou hun automatisch moeten verleend worden. Er moeten wel duidelijk afspraken komen over de te gebruiken 
locatiecodes, zodat de Douane weet waar de goederen zich bevinden. 

 
Agendapunt 3: Voorleggen van papieren documenten bij aangifte geselecteerd voor controle  
 
Dit punt wordt aangehaald door Jan Van Wesemael. Het werd al eerder besproken. Sommige verificatiediensten vragen om de 
bijlages op papier af te geven, indien deze bijlages te groot zijn om af te drukken. De documentaire controle uitvoeren op pa pier is 
nog vaak de gemakkelijkste werkwijze voor de verificateur. Het afprinten van grote bijlages is logistiek niet overal mogelijk. De 
privésector bekijkt een mogelijkheid om de documenten te delen via een platform. 
 
Agendapunt 4: Agendapunten overleg Benelux 
 
De privésector stelt enkel twee accijnsagendapunten voor: maandglobalisatie van AGD (dit was bilateraal mogelijk alvorens EMCS 
werd toegepast) en fiscale vertegenwoordiging voor webshops (e-commerce & accijnzen). 

 
Agendapunt 5: Datum algemene vergadering 

 
Agendapunt 6: Korte toelichting resultaten van de werkgroepen 
 
De convenors van de WG Accijnzen wensen in hun werkgroep te bespreken hoe de fiscale vertegenwoordiging van buitenlandse 
webshops vereenvoudigd kan worden. Het gemakkelijker kunnen betalen van accijnzen kan leiden tot meer inkomsten. De 
Stuurgroep is akkoord met dit nieuw agendapunt. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Communicatie over toegang EU Trader Portal via rol FIN-TAXUD opstellen 
na consultatie van Rudi Lodewijks 

Sophany Ramaen 14/5/2018 

Bevoegde dienst de opdracht toewijzen om de omzendbrief noodprocedure 
PDLA en NCTS aan te passen aan voorstel Regio Hasselt 

Nathalie Delestienne 30/5/2018 

Plan van aanpak hoog aantal regularisaties bespreken met Kristian, 
Herman, Werner 

Sophany Ramaen 14/5/2018 

Gezamenlijk persbericht opstellen Douane-privésector over Brexit om groot 
publiek te bereiken, buiten de economische kanalen (zoals Voka’s, 
federaties). 

Werner Rens 30/5/2018 

Onderzoeken of het organiseren van webinars voor de vergaderingen 
mogelijk is 

Sophany Ramaen 18/6/2018 

Vragen aan Herman Van Cauwenberghe of Operations tijdens volgende 
Stuurgroep een stavaza per regio wil komen geven over de herbeoordeling 
van de vergunningen. 

Sophany Ramaen 18/6/2018 

Aan Rudi Lodewijks vragen om, samen met de communicatiedienst, een 
externe communicatie op te stellen over de lancering van KIS-SIC. 

Chris De Clerck 18/6/2018 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

De toepassing van art. 24 UCC DA bespreken binnen de WG 
Controleprocessen. 

Dienst Werkmethodes, 
Wetgeving & 
Marketing (Werner) 

18/6/2018 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Agendapunten aftoetsen met dienst Accijnswetgeving Sophay Ramaen 14/5/2018 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Datum voorstellen aan convenors obv agenda minister en Kristian 
Vanderwaeren (week van 15 en 22 oktober) 

Sophay Ramaen 14/5/2018 
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Jef Hermans vraagt wat de stand van zaken is van de levering van de data van de Douane aan Nxtport voor de applicatie ViSiGIP . 
Volgende week heeft Chris De Clerck een meeting over het privacy-aspect. De gegevens zouden geanonimiseerd moeten worden. 
Verder vraagt Jef Hermans ook een stand van zaken van de alternatieve bewijsvoering. De nota van dienst Wetgeving hierover we rd 
goedgekeurd door de minister. De nota kan dus intern gepubliceerd worden. 
 
Dirk Aerts vraagt wat de mogelijkheden zijn van een Douane 24/7, ook in het binnenland. Dit blijkt momenteel financieel niet 
mogelijk, gezien de extra budgetten die aangevraagd worden in kader van de Brexit.  
 
De privésector klaagt de vele noodprocedures aan door de installatie van NCTS-RW. Helaas kan NCTS-RW niet geïnstalleerd worden 
zonder de wekelijkse onderbrekingen. 

 
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 18 juni om 12u30. 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Problematiek van de dubbele laadarm aankaarten bij Kristian 
Vanderwaeren 

Convenor WG 
Accijnzen 

ASAP 


