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Stuurgroep 

VERSLAG   18/06/2021 

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

NOTULIST Sophany Ramaen (Secretariaat Nationaal Forum) 

AANWEZIG 

Kristian Vanderwaeren (AAD&A), Sophany Ramaen (AAD&A), Abram Op de Beeck (BASF voor 
VBO), Jessy Van Aert (EVONIK voor ESSENSCIA), Jan Van Wesemael (Alfaport - Voka), Dorothy 
Cardoen (AAD&A), Kurt Verhaeren (Comeos), Marc Wouters (Total voor Petroleum Federatie), 
Joëlle Delvaux (AAD&A), Kevin Verbelen (Agoria), Jef Hermans (Portmade voor Forward Belgium), 
Werner Rens (AAD&A), Bart Engels (AAD&A), Luc Vande Velde-Poelman (AAD&A), Bert Matthijs 
(AAD&A) 

VERONTSCHULDIGD 
Pierre De Borggraef (AAD&A), Chris De Clerck (AAD&A), Liesbet Fransen (AAD&A), Johan Van 
Dingenen (Nike voor Voka) 

 
Agendapunt 1: Overlopen van de actiepunten van de vorige vergadering 
 

- Bekijken met dienst Wetgeving hoe de operatoren geholpen kunnen worden met het toepassen van de oorsprongsregels in  
het kader van de Brexit: Dorothy Cardoen meldt dat het aantal vragen die de operatoren stellen afneemt. Dorothy verwijst 
de operatoren naar de mogelijkheid om een bindende oorsprongsinlichting aan te vragen. Dit punt wordt afgesloten.  

- De reden waarom de aangevers niet op de hoogte gebracht worden van een annulatie van een S&S-selectie (en daardoor 
de goederen onnodig geblokkeerd worden) heeft Dorothy Cardoen nog niet kunnen achterhalen. Dorothy zal zich informeren 
hoe de aangevers gecontacteerd worden. Ze vermeldt wel een constructieve vergadering met het team S&S, waarbij 
misverstanden aan het licht kwamen en zo problemen werden opgelost. 

- Abram Op de Beeck heeft Johan Van Dingenen gecontacteerd. Wegens een hoge interne operationele werklast heeft Johan 
weinig aandacht gehad voor zijn rol van convenor. Hij bekijkt dit intern en zal naar de Stuurgroep terugkoppelen begin juli. 

 
 
 
 
 
 

 
Agendapunt 2: Herinnering aan de externe communicatie van nieuwe werkmethodes 
 
De leden van de Stuurgroep herinneren aan de afspraak om extern te communiceren over nieuwe werkmethodes met een impact op 
de private sector. Aanleiding hiertoe is de veranderende berekeningswijze van de nalatigheidsinteresten bij accijnzen. Meer i nformatie 
hierover staat in het verslag van de werkgroep Accijnzen. De betreffende werkmethode is echter nog niet intern gepubliceerd. De 
betrokken dienst heeft gemeld hierover een externe communicatie te voorzien. 
 
Jef Hermans deelt mee dat vroeger in de regio Antwerpen de lokale werkmethodes gedeeld werden met de private sector. Dat was 
heel praktisch en een voorbeeld om op nationaal niveau over te nemen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agendapunt 3 : Korte stavaza werkgroepen 
 
Operations 
Veel van de topics van de SWG Consolidaties en de SWG Brexit zijn gelijkaardig: namelijk consolidaties en transit. Dorothy Cardoen 
mist in de BIFCOM een structurele aanpak. Nu ligt de focus volledig op sanitaire controles en transit.  
 
Op 28 mei kwamen de leden van de werkgroep Operations samen. Ze hebben het gehad over de verregaande ontwikkelingen rond 
PN/TS (zee, lucht en hinterland), ICS2, met een grote impact op het terrein. De Stuurgroep is akkoord dat de convenors een nieuwe 
subwerkgroep oprichten, SWG PN/TS. De eerste vergadering van deze nieuwe subwerkgroep zal doorgaan op 12 juli.  
 

Consolidaties 
De laatste vergadering vond plaats op 2 juni, zie verslag. 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Annulatie van S&S selecties bekijken Dorothy Cardoen 31/08/2021 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Overzicht van de omzendbrieven die herwerkt worden of in de nabije 
toekomst herwerkt zullen worden 

Joëlle Delvaux 25/06/2021 

Navragen bij departement Processen en Methodes als een gelijkaardige 
afspraak gemaakt kan worden voor de werkmethodes 

Sophany Ramaen  25/06/2021 

https://www.naforna.be/nl/nieuws/18062021-verslag-wg-accijnzen
https://www.naforna.be/nl/nieuws/09062021-verslag-swg-consolidaties
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Brexit 
De laatste vergadering vond plaats op 6 mei, zie verslag. 

 
Softwareproviders 
De laatste vergadering vond plaats op 3 juni. Het verslag is nog niet beschikbaar. 
E-globalisatie: Een bijkomende piloot is in productie gegaan. Chris De Clerck wacht nog altijd op feedback van Johan Van Dingenen 
voor de MoU en de infosessie rond MASP. 
 
Europese en algemene bepalingen 
De laatste vergadering vond plaats op 16 juni, zie verslag. De volgende vergadering zal doorgaan op 6 oktober. 
 
De AEO-rapportage stond opnieuw op de agenda. De AAD&A staat open om de bestaande dataset te wijzigen, maar wenst hiervoor 
één voorstel van dataset van de private sector te ontvangen. Kevin Verbelen zorgt voor de consolidatie van deze input.  
 
Tijdens de vergadering wensten de leden een Open Forum over de oorsprongsregels PEM, die zal doorgaan op 8 juli. 

 
 
 
 
 

 
Accijnzen 
Tijdens de laatste vergadering stonden enkel de toelichting over de herziene berekeningswijze van de nalatigheidsinteresten bij 
accijnzen en de herziening van de AC4 op de agenda. Van zodra er meer nieuws is over de interne goedkeuringsprocedure van het 
project, zal de werkgroep Accijnzen opnieuw samenkomen om de input van de operatoren meer in detail te bespreken. Ook belangrijk 
is om tijdig te communiceren aan de betrokken operatoren over de wijzigingen. 
 
Marc Wouters betreurt de onduidelijkheid over de organisatie van de vergadering zelf. Aangezien die maar kort voor de vergadering 
zelf in de kalender verscheen op de website van het Nationaal Forum, dacht hij dat de vergadering niet zou doorgaan. Hij kon er dan 
ook niet bij zijn. 
 
Varia 
 
De leden van de Stuurgroep beslissen om de Algemene Vergadering virtueel te organiseren en dit de eerste helft van oktober (alvast 
niet op een woensdag).  
 
Ze beslissen eveneens om grote vergaderingen niet meer fysiek te laten plaatsvinden in Brussel, zelfs als de gezondheidsmaatr egelen 
dit zullen toelaten. Besprekingen met ongeveer 20 personen kunnen wel fysiek plaatsvinden, maar de plenaire vergaderingen worden 
verder digitaal georganiseerd. 
 
 

 
De volgende vergaderingen vinden plaats op vrijdag 24 september / 19 november / 21 januari om 13u30. 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Interne beslissing over rapportage voor AEO versus niet AEO AAD&A 31/08/2021 

https://www.naforna.be/nl/nieuws/19052021-verslag-swg-brexit
https://www.naforna.be/nl/nieuws/21062021-verslag-wg-europese-en-algemene-bepalingen

