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Stuurgroep 

VERSLAG    07/10/2022 

 

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), Dorothy Cardoen (AAD&A), Jan Van 
Wesemael (Alfaport - Voka), Jessy Van Aert (EVONIK voor ESSENSCIA), Kevin Verbelen (Agoria), 
Kristian Vanderwaeren (AAD&A), Kristof Vranckaert (AAD&A), Kurt Verhaeren (Comeos), Marc 
Wouters (TotalEnergies voor Energia), Werner Rens (AAD&A), Joëlle Delvaux (AAD&A), Ivan 
Verborgh (AAD&A), Tom De Ridder (Audi – Agoria), Renate Simone (AAD&A) 

VERONTSCHULDIGD 
Liesbet Fransen (AAD&A), Bert Matthijs (AAD&A), Jef Hermans (Portmade voor Forward Belgium), 
Johan Van Dingenen (Nike voor Voka) 

 
 

Agendapunt 1: Afvaardiging leden Beroepsfederaties 
 
De leden van de Stuurgroep (private sector) stellen Tom De Ridder (Audi – Agoria) voor als nieuw expert 
binnen de Stuurgroep.  
 
Agendapunt 2: WG Accijnzen: stavaza 
 
De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen geeft aan dat de zoektocht verder gaat. De private 
sector drukt nogmaals op het belang van de werkgroep. 
 
Actiepunt AAD&A: Interne afstemming convenor  
 
Agendapunt 3: Herziening AWDA: stavaza 
 
Het departement Geschillen is volop bezig met de uitwerking van de herziening van de Algemene Wet 
Douane & Accijnzen. Een voorstel is momenteel nog niet beschikbaar.  
 
De Algemene Administratie deelt mee dat er zich recent enkele wijzigingen hebben voorgedaan binnen het 
departement Geschillen. Luc van de Velde-Poelman werd ter beschikking gesteld van de Europese Procureur 
en zal geen nationale dossiers meer behandelen, op de  herziening van de AWDA na. Zijn taken en 
verantwoordelijkheden worden overgenomen door Renate Simon. 
 
Agendapunt 4: PLDA – rapportage: stavaza 
 
Gezien de issues met het toekennen van rollen in de testomgeving van MyMinfin, welke onder beheer staat 
van FOD BoSa, werden de rapporten voor de piloten ter beschikking gesteld via de live -omgeving van 
MyMinfin. De AAD&A deelt mee dat de huidige voorziene dataset finaal en aanpassingen niet meer mogelijk 
zijn.  
 
De betrokken operatoren zijn momenteel bezig met de analyse van de gegevens.  
 
Kevin Verbelen (Agoria) geeft aan de rapporten te raadplegen zijn. De eerste reacties zijn positief, enkel de 
informatie over fiscale vertegenwoordiging lijkt niet volledig te zijn.  
 



 

2 
 

Actiepunt Private sector: Private sector zal de feedback verzamelen tegen de feedback verzamelen en 
doorgeven tegen 14 oktober. 
 
Agendapunt 5: WG Operations 
 
PN/TS: De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen geeft aan de dat bedrijven dringend  werk 
moeten maken van de voorbereidingen, noodzakelijk om op te starten met de nieuwe MASP-processen. 
Voor PN/TS en ICS2 betreft dit onder andere het in kaart brengen van de rollen en verantwoordelijkheden 
en het maken van onderlinge afspraken die hier mee gepaard gaan. Ter ondersteuning werden er 
verschillende werkbare scenario’s voorgesteld in de subwerkgroep PN/TS.  Deze kunnen operatoren 
gebruiken voor hun verdere afstemming en analyses. 
De AAD&A vraagt of ook de beroepsfederaties hun leden nogmaals kunnen informeren over het belang van 
de voorbereiding.  
 

• ICS2: De AAD&A geeft aan dat de dataset voor de ENS zeer uitgebreid is en ook hier afspraken 

• PN/TS: De convenors geven aan dat er veel acties zijn genomen, maar dat het inderdaad aan de 
operatoren is om de beslissingen te nemen en alles in kaart te brengen. Deze vraagstukken dienen 
dringend bekeken te worden.  

 
Agendapunt 6: Algemene Vergadering 
 
Het secretariaat van het Nationaal Forum ontvangt graag enkele concrete topics om mee te nemen tijdens 
en Algemene Vergadering. Het format zou aangepast worden, in die zin dat er een aantal topics voorgelegd 
dienen te worden omtrent toekomstige uitdagingen. Voorbeelden: Green Customs, CBAM, …  
 
De AAD&A geeft aan dat er nog andere mogelijkheden zijn zoals hoe omgaan met “controles om goederen 
uit kinderarbeid”. Maar geeft aan dat een wisselwerking met de industrie gewenst is.  
 
Tot slot merkt de AAD&A dat er een aantal projecten, zoals CBAM, zijn waar ze nog wachtende is op input 
vanuit de Commissie. 
 
Actiepunt AAD&A: Sheet doorsturen omtrent topics 
 
Agendapunt 7: Wise Persons Group 
 
In navolging van de toelichting tijdens de Werkgroep Europese en Algemene Bepalingen geeft de Algemene 
Administratie van de Douane en Accijnzen mee dat er momenteel nog geen concrete voorstellen of teksten 
werden ontvangen van de Commissie. Binnen de Stuurgroep zal dit verder opgevolgd worden.  
 
Ook omtrent de evaluatie van het UCC, CBAM, Green Customs zijn er nog geen concrete voorstellen ontvangen. 
Dit zijn zaken waar op niveau van de Europese Commissie nog volop aan gewerkt wordt. 
 
Agendapunt 8: Stavaza WG’en 
 

• Regionaal Overleg Gent: Link verslag 

• Trade Facilitation Antwerpen: Link verslag 

• Regionaal Overleg Leuven: Link verslag 
 
Agendapunt 8: AOB 
 

• Personeel AAD&A: De handel maakt van het teruglopen van het personeelsbestand voelbaar wordt in 
negatieve zin. De AAD&A geeft aan dat ze zich hiervan bewust is en acties tracht te ondernemen.  
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• Infosessie EMCS: De infosessie EMCS 4.0 is voorzien op 26 oktober. Inschrijven is mogelijk via de 
website van het Nationaal Forum.  

 

• Infosessie PN/TS: Op 14 oktober voorziet net Nationaal Forum een infosessie omtrent de nieuwe 
MIG.  

 
Agendapunt 9: Volgende vergadering 
De volgende vergaderingen zal doorgaan op  “maandag 19 december”. 
 


