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Stuurgroep 

VERSLAG    22/12/2022 

 

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), Jan Van Wesemael (Alfaport - Voka), 
Jef Hermans (Portmade voor Forward Belgium), Jessy Van Aert (EVONIK voor ESSENSCIA), Kurt 
Verhaeren (Comeos), Marc Wouters (TotalEnergies voor Energia), Werner Rens (AAD&A), Kristian 
Vanderwaeren (AAD&A), Sophie Caillaux (AAD&A), Tom De Ridder (Agoria) 

VERONTSCHULDIGD 

Liesbet Fransen (AAD&A), Johan Van Dingenen (Nike voor Voka), Joëlle Delvaux (AAD&A) , , Bert 
Matthijs (AAD&A), Dorothy Cardoen (AAD&A), Kristof Vranckaert (AAD&A), Renate Simon 
(AAD&A), Kevin Verbelen (Agoria), Ivan Verborgh (AAD&A),  

 
 

Agendapunt 1: Accijnzen 

• Voor de werkgroep Accijnzen is de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) al 
geruime tijd op zoek naar een nieuwe convenor. Gezien het niet voor de hand liggend is om een expert 
af te vaardigen die een kennis heeft van alle aspecten omtrent accijnzen stelt de AAD&A voor dat de 
werkgroep getrokken wordt door de convenor van de private sector. Afhankelijk van de agendapunten 
zullen onder andere de experten van Operations & Accijnswetgeving (zoals voorheen) deelnemen aan de 
vergaderingen van de werkgroep, zoals voorheen ook het geval was. 

• Herziening van de Accijnswetgeving en integreren in de AWDA. Wat is de filosofie om dit gestructureerd 
aan te pakken? Niet de focus om de wetgeving nog tijdens de lopende legislatuur aan te passen, wel 
tijdens de volgende legislatuur.  

• Accijnskennis: AAD&A zal een dossier voorbereiden “AS IS” & “TO BE”. En dit in eerste instantie 
afstemmen met een  afvaardiging van de Stuurgroep.  AAD&A geeft aan dat het opstellen van dit kwartaal 
enige tijd vergt.  

• De aangekondigde infosessie EMCS heeft plaatsgevonden in oktober. De presentatie en FAQ zijn 
beschikbaar (link website Naforna).  

ACTIEPUNT VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Verzamelen werkpunten werkgroep Kurt Verhaeren 
Januari 

Inplannen overleg werkpunten Bart Engels Na ontvangst 

Inplannen datum Werkgroep Accijnzen Kurt Verhaeren + Bart Engels + Abram Op de Beeck Te bekijken 

Actieplan Accijnzen AAD&A Bert Matthijs (Strategisch Comité)  Mogelijkheden nog te 
bekijken 

 
Agendapunt 2: Managementplan AAD&A 
 

• De Administrateur-generaal van de AAD&A stelt zijn managementplan 2022 – 2028 voor aan de 
leden van de Stuurgroep.  

• De presentatie kan je hier terugvinden. 
 
 
 

https://www.naforna.be/nl/nieuws/13122022-open-forum-emcs-40-qa
https://www.naforna.be/nl/stuurgroep#overlay=nl/node/443/edit
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Agendapunt 3: Stavaza PN/TS Air & Maritiem 
 

• PN/TS Air: Air Cargo Belgium heeft het initiatief genomen om de  luchthavens samen te brengen in 
een projectgroep om zo de processen zoveel als mogelijk te stroomlijnen tussen de verschillende 
luchthavens. Uiteraard dient de implementatie per luchthaven bekeken te worden.  

• PN/TS Maritiem: Alfaport-Voka heeft samen met een projectgroep in de schoot van “The Way 
Forward” het initiatief genomen om de processen in kaart te brengen voor de Haven van Antwerpen 
en zal zich in de eerste fase toeleggen op de containertrafiek. In een volgende fase kunnen andere 
trafieken in kaart gebracht worden en kan de projectgroep uitgebreid worden. De AAD&A geeft aan 
dat een nationale aanpak gewenst is. 

• De AAD&A stelt voor dat de beide projectgroepen op regelmatige basis rapporteren binnen de WG 
Operations van het Nationaal Forum. 

 
Agendapunt 4: Stavaza andere WG’en 

WG EAB: PLDA-rapportage – Stavaza: 

• Opmerkingen mbt lege velden: De AAD&A deelt mee dat bepaalde velden die leeg zijn in de rapportage 
veelal betrekking hebben op facultatieve velden in de aangifte.  

o Met betrekking tot data ivm preferentie, geeft de AAD&A mee dat Vak 36 (preferentie) niet 
bestaat voor uitvoer en dus bijgevolg leeg is.  

o Met betrekking tot data ivm OriginCountry: De code van het land van oorsprong is facultatief 
voor regeling A. Als het land van oorsprong ontbreek stond er op de aangifte in kwestie niets 
ingevuld in het betrokken vak (Vak34a). 

o Data ivm douaneregeling ontbreekt. De kolommen zijn voorzien (CommunityProcedure1 en 
CommunityProcedure2): CommunityProcedure1 en CommunityProcedure2 verwijzen naar de 
Uniecodes in vak 37(2). De douaneregeling heet in de PLDA-databank ProcedurePart1 (huidige 
regeling) en ProcedurePart2 (voorafgaande regeling).  

• Andere ontvangen opmerkingen en bevindingen van de operatoren worden meegenomen voor interne 
afstemming met betrokken departementen / administraties. 

o Informatie vak 47: Dit dient afgestemd te worden met Administratie Fiscaliteit (half januai). 

WG Communicatie & Marketing: 

• Inleefstages Accijnzen: Vormingsdagen voor accijnsspecialisten. Een soort inleefstages voor accijnzen te 
organiseren. Het idee hierachter is dat accijnsbedrijven opleidingen in accijnzen kunnen organiseren voor 
douaniers. 

o Marc Wouters neemt dit verder op binnen de federaties. 
o Quid andere materies? 

• In het kader van de uitrol van de MOU’s die in 2018/2019 met een aantal Antwerpse beroepsfederaties 
werden afgesloten zal de uitwerking van het luik over de communicatie en uitwisseling van informatie 
tussen de AAD&A en de betrokken actoren  door de WG communicatie gebeuren. In december 2022 
heeft er tussen de AAD&A en de betrokken federaties een   Kick-Off meeting plaatsgevonden  waarbij de 
volgende 4 topics werden besproken: 

o Verbetertrajecten 
o Infodeling (tendens, risico’s, ..)  
o Rechtszeker kader 
o Infosessies AAD&A Federaties 
 

ACTIEPUNT VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Feedback omtrent Uitwerking MoU tijdens WG Convenors WG 
Tijdens vergaderingen 
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WG Operations: 

• De werkpunten zullen gedeeld worden binnen de Stuurgroep. De convenors dienen deze nog verder 
in kaart te brengen. 

o Correcties, Regularisaties, … 

• De WG zal zich in de eerste helft van 2023 verder focussen op de implementatie van PN/TS  

Agendapunt 5: Varia 

• 3C: Hieromtrent zou ingezet worden op Centralised Clearance. Opportuun om actief te promoten, wie 
kan welke rol opnemen. Te bespreken in de WG Communicatie & Marketing? 

• CBAM: Waar aan te kaarten binnen het Nationaal Forum: WG EAB. 

Agendapunt 6: Volgende vergadering 
De volgende vergaderingen zullen doorgaan op  “vrijdag 24 maart” en “vrijdag 23 juni” 
 
 
 


