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Stuurgroep 

VERSLAG    01/07/2022 

 

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

NOTULIST Bart Engels (Secretariaat Nationaal Forum) 

PRÉSENTS 

Abram Op de Beeck (BASF voor VBO), Bart Engels (AAD&A), Didier Kinsoen (John Cockerill voor 
Agoria), Dorothy Cardoen (AAD&A), Jan Van Wesemael (Alfaport - Voka), Jef Hermans (Portmade 
voor Forward Belgium), Jessy Van Aert (EVONIK voor ESSENSCIA), Kevin Verbelen (Agoria), Kristof 
Vranckaert (AAD&A), Kurt Verhaeren (Comeos), Luc Vande Velde-Poelman (AAD&A), Marc Wouters 
(TotalEnergies voor Energia), Stephan Legein (AAD&A), Werner Rens (AAD&A), Johan Van 
Dingenen (Nike voor Voka), Joëlle Delvaux (AAD&A), Chris De Clerck (AAD&A), Ivan Verborgh 
(AAD&A) 

VERONTSCHULDIGD 
Pierre De Borggraef (AAD&A), Liesbet Fransen (AAD&A), Kristian Vanderwaeren (AAD&A), Bert 
Matthijs (AAD&A) 

 
 

Agendapunt 1: Accijnzen 

• Stavaza AC4 

De AAD&A voorziet een infosessie omtrent de AC4 module in oktober. Het Nationaal Forum zal deze 
sessie organiseren. De invite volgt in september.  

Functionaliteiten worden ondergebracht ik een nieuwe applicatie.  

Raadpleeg de presentatie voor meer informatie.  

Vraag AC4: Is er een testfase voorzien voor de definitieve versie wordt geïntroduceerd? => Agile methode 
waarbij demo’s worden gegeven. Demo’s worden gegeven intern maar ook extern. Feedback die tijdens 
development gegeven wordt zal meegenomen worden. Personen die betrokken zijn bij de demo’s kunnen 
testen, weliswaar wat besproken wordt in de demo’s en geen finaal product. 

• EMCS 

EMCS is een Nationale applicatie en staat los van de Europese MASP-processen. In de loop van 2023 
voorziet de AAD&A een verdere digitalisering van EMCS (Excise Movement & Control System). De 
belangrijkste ontwikkeling van deze fase 4 van het EMCS is de automatisering van de procedures voor 
Business-to-Business (B2B). Deze ontwikkeling omvat de uitbreiding van het EMCS tot de overbrenging 
van tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen die voor commerciële doeleinden binnen de EU, 
grensoverschrijdend worden vervoerd. Go live is voorzien op 13/02/2023. 

De algemene aanpak bestaat erin de bestaande processen en gegevens (van de schorsing van rechten) 
zoveel mogelijk te hergebruiken om de vereiste ontwikkelingsinspanning tot een minimum te beperken 
alsook eventuele risico's te beperken.  

Raadpleeg de presentatie op de website van de AAD&A voor meer informatie. 

Vraag EMCS: Die persoon die een e-SAD wenst in te dienen, is een automatische terugbetaling voorzien? 

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/applicaties-da/technische-documentatie-0/emcs#q4
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Vraag Direct Delivery: Levering in depot waar alle verplichtingen worden vervuld. Maar wat indien er 
rechtstreeks geleverd wordt in magazijnen van winkels? => E-AD geen wijzigingen, rechtstreeks afleveren 
blijft van toepassing. Voor de E-SAD betreft geen rechtstreekse levering, echter kan er wel een leverpunt 
aangegeven worden.  

Vraag E-SAD: Huidige context, borgstelling vereist alvorens over te brengen. Deze huidige principes 
blijven behouden. Maar hier is geen verdere digitalisering voorzien. 

• Convenor WG Accijnzen 

De AAD&A dient hieromtrent nog verder af te stemmen. De operatoren zullen een formele aanvraag 
sturen om hier een oplossing te zoeken.  

Agendapunt 2: Wise Persons Group 
 

• Een groot aantal (nieuwe) uitdagingen, zowel extern als intern.  

• Externe uitdagingen: onder andere steeds toenemende goederenvolumes, nieuwe economische 
realiteiten (e-commerce), gewijzigde handels- en geopolitieke verhoudingen op wereldvlak, 
uitbreiding van het takenpakket van de douane-administraties, snel evoluerende fraudepatronen en 
-tendensen, nieuwe technologieën, etc.  

• Interne uitdagingen: onder andere grote verschillen in bevoegdheden en in aanpak) tussen de 
lidstaten onderling, EU-wetgeving en IT-omgeving die niet aangepast is aan de huidige uitdagingen, 
etc.  

• De opdracht van deze groep bestond eruit om na te denken over innovatieve ideeën en concepten 
en naar voor te komen met een rapport van aanbevelingen, dat als basis kan dienen voor een debat 
rond de toekomst van de douane-unie. Hieruit kwamen 10 aanbeveling voort. 

• Je kan het rapport raadplegen op de website van de EU.  

• Initiatief AAD&A: een conversatie-dag met de industrie werd georganiseerd waarvoor een aantal 
afgevaardigden werden uitgenodigd. Insteek was om de eventuele opportuniteiten van dit document 
in kaart te brengen en niet zozeer de zaken die ontbreken. Het rapport werd immers geschreven 
door de Commissie en zal niet meer aangepast worden. Het rapport wordt met COM en de 27 
lidstaten besproken in 3 sessies van de ‘Reflection Group’.  Deze conversatie-dag is georganiseerd 
buiten het NaForNa omdat tijdens de sessie de Chathamhouse rules golden, wat niet van toepassing 
is binnen het formele kader van het NaForNa. 

• Een presentatie met overzicht van aanbevelingen en werd gegeven tijdens de WG EAB van 01/07/22 

• Bijkomende opmerkingen kunnen nog doorgestuurd worden.  

• Brainstorming resultaten: Toegelicht intern binnen managementteam, zonder melding van 
deelnemers. 

• Timing van WPG en COM is zeer optimistisch, deze zal mogelijk aangepast worden.  

• Presentatie: https://www.naforna.be/nl/system/files/20220701_Presentatie_WG_EAB.pdf 
 

Agendapunt 3: MoU Digitale Strategie – Stavaza 
 

• Johan Van Dingenen (Nike voor VoKa) voorziet een stand van zaken. De projectgroep vraagt de 
AAD&A om de MoU breder te trekken dan initieel voorzien. Het open trekken van de MoU dient 
verder afgestemd te worden met andere betrokken departementen. 

• De AAD&A zal hiervoor een nieuw overleg in te plannen.  

Agendapunt 4: PLDA-rapportage – Stavaza 

• Vanuit VBO werden een negental partijen aangeduid om deel te nemen aan de piloot.  

• Op 13 juni heeft de AAD&A een voorbeeldextract, volgens de nieuwe aanpak, beschikbaar gesteld op de 
MyMinfin-acceptatieomgeving met de aangiften van de maand mei van de betrokken operatoren, voor 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/wise-persons-group-challenges-facing-customs-union-wpg_en
https://www.naforna.be/nl/system/files/20220701_Presentatie_WG_EAB.pdf
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zover deze voldeden aan de vooropgestelde vereisten. Sinds 30 juni zijn de rapporten van de afgelopen 
12 maanden beschikbaar. 

• De AAD&A vraagt de betrokken operatoren om alvast na te gaan of deze rapporten werkbaar zijn. De 
betrokken bedrijven zouden dus rapporten voor de afgelopen 12 maanden moeten kunnen raadplegen.  

• De AAD&A geeft mee dat verdere uitbreiding van de rapportering niet meer mogelijk is gezien we de 
limieten van onze systemen bereiken.  

Agendapunt 5: Herziening AWDA 

Momenteel worden de sancties onder de loep genomen. Wat met materie die niet onder de PIF-Richtlijn vallen. 
Eén van de zaken betreft compliance en verbetertrajecten. Dergelijke trajecten zijn zeer intensief voor bedrijf & 
AAD&A. 

Hierop volgend werden overlegmomenten door de Minister met het bedrijfsleven ingepland. Deze gesprekken 
zijn goed en constructief verlopen. De AAD&A zal de Stakeholders blijven betrekken. In eerste instantie zal de 
ontvangen input verwerkt worden. Deze zal na de zomer voorgelegd worden 

Tegen het najaar dienen er voorstellen uitgewerkt te worden. 

3 thema’s: 

• Betalen van belastingen: Bedrijven betalen niet steeds belastingen die door overtredingen ontstaan. 
Afgesproken om niet onmiddellijk de bestraffing te koppelen aan de betaling van de belastingen. 
Operatoren worden verplicht om te betalen. 

• Compliancy model en verbetertraject: Wat te doen met wie niet opzettelijk maar herhaaldelijk inbreuken 
begaat en hoe hier mee om te gaan. 

• Sanctiemodel: AAD&A zal de straffen op fraude behouden en doortrekken naar Accijnzen. 
Administratieve boetes die niet betwistbaar zijn voor administratieve beroepen worden overwogen. 

De AAD&A zal een draft versie van de herziening van de Algemene Wet Douane & Accijnzen, waarop feedback 
gegeven kan worden, delen met de leden van de Stuurgroep. Draftversie is voorzien voor oktober. Indien aan de 
orde kunnen er hierna initiatieven opgezet worden met het oog op verdere bespreking van de feedback. 

Agendapunt 6: Overzicht WG’en 

• PN/TS: Verslagen  
o Rol van (Port) Community System wordt in kader van EU WPG besprekingen ook als zeer 

belangrijk gezien voor Nederland en Duitsland 

• Communicatie & Marketing: Verslag 
o Noodcommunicatie: Verder intern opgenomen, hiervoor worden concrete cases gevraagd 
o Visual Proces Binnenkomst:  
o Inleefstages: Voorstel opleidingsaanbod omtrent Accijnsmaterie 
o Nieuw focuspunt: Uitwisseling info ikv van MoU’s 

• Europese en Algemene Bepalingen: Leden kwamen samen op 01/07/2022, verslag volgt. 

• Softwareproviders: Verslag 

Agendapunt 7: Actiepunten 

• EUR1: 

AAD&A stelt voor om alternatieve pistes te zoeken voor EUR-1 certificaten voor een bedrag lager dan 
6000 euro. In principe is een “verklaring op erewoord door de exporteur te vermelden op de factuur en 
ondertekend” voldoende. Dit is dezelfde verklaring als die van 'toegelaten exporteur' alleen zonder 

https://www.naforna.be/nl/subwerkgroep-PN-TS
https://www.naforna.be/nl/system/files/20220617_Verslag_0.pdf
https://www.naforna.be/nl/system/files/20220602_ICT_Software_providers_Report_0.xlsx
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invulling van de vergunningsnummer. De Stuurgroep kan zich hierin vinden. De AAD&A zal dit intern 
verder opnemen. 

• Dossiers terugbetaling:  

Slechts 10% van de ingediende dossiers zijn in orde zijn. De AAD&A vraagt om volledige dossiers in te 
dienen. De operatoren halen aan dat ikv Brexit betalingen werden uitgevoerd waarvoor nu dossiers 
lopende zijn. Lijsten omtrent de lopende dossiers worden verder geanalyseerd (focus op fouten en type 
dossiers). De WG Operaties zal dit verder opnemen.  

Agendapunt 8: Varia 

• Algemene Vergadering:  
Ja / Nee.  
De Stuurgroep beslist om de Algemene Vergadering onder een andere vorm te laten doorgaan waarbij 
er meer oog is voor aankomende “trends” die mogelijk een impact zullen hebben op de dagdagelijkse 
werking (denk aan Green Customs) en ook besproken kunnen worden binnen het Nationaal Forum. 
Het secretariaat van het Nationaal Forum ontvangt graag enkele topics om te bespreken. De AAD&A is 
voorstaander van een fysieke sessie voor leden van Naforna.  

 
Agendapunt 9 : Volgende vergadering 
De volgende vergaderingen zullen doorgaan op  “vrijdag 7 oktober” => mogelijk meeting EU Top 
 
 


