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Agendapunt 1: Naamswijziging 
 
De werkgroep wijzigt haar naam naar “Controleprocessen” omdat deze vlag beter de lading dekt van de voorbije en geplande 
werkzaamheden. 
 
Agendapunt 2: Moeilijkheden met netwerkverbinding door mobiele teams bij verificatie 
 
Operations is bezig met het verdelen van nieuwe laptops voor MODA en smartphones. Er zijn twee knelpunten vastgesteld 

 Sommige teams hebben het nodige materiaal nog niet ontvangen 
 Op bepaalde plaatsen en bij bepaalde operatoren is simpelweg geen ontvangst 

 
Discussie: MODA 
 
De functionaliteiten van NGPS zullen opgaan in CCRM.  
 
Herman Van Cauwenberghe, hoofd Operations, benadrukt dat MODA niet operationeel zal worden zolang enkele zaken niet opgelost 
worden. Sommige argumenten in de discussie zijn echter verdronken in kwesties die ook al in PLDA bestonden.  
 
De deelnemers signaleren wel dat goederen zouden moeten kunnen vrijgegeven worden (voorwaardelijk) voordat de 
controleresultaten zijn ingevoerd. 
 

ACTIEPUNT  VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Operations volgt de verspreiding van het ICT-materiaal op  Operations Doorlopend 
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Agendapunt 3: Gasmeting 
 
De nieuwe procedure is gepubliceerd op de website van de AAD&A. 
 
Agendapunt 4: Staalname 
 
Er zijn trainingen gegeven. 
 
De werkfiches zullen gebaseerd zijn op SAMOCTA (Europese Commissie) en dit zal voor bepaalde producten specifiek zijn. De 
ontwikkeling gebeurde in samenwerking met het labo. 
 
Voor gevaarlijke producten zal ook een training gegeven worden (quid DR).  
 
De AAD&A zal rekening houden met de opmerkingen van de WG. 
 

ACTIEPUNT VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Verspreiding van werkfiches Operations, werkmethodes 1 januari 2018 

 
Agendapunt 5: Questionnaire en projectplan efficiëntie van controles 
 
De groep gaat akkoord om te werken via een questionnaire. De stakeholders zijn: 

- Operatoren, douanevertegenwoordigers, softwareleveranciers, …  

- Douane, parket, derde diensten  

Timing 
Questionnaire rondsturen in september.  
Vanuit Operations klinkt dat de LPI voor een groot stuk perceptie is. 
 
Conclusies van de discussie over de questionnaire 

 System based controles zouden moeten opgenomen worden  
 Het profiel van de onderneming/administratie is een belangrijke factor voor de correcte interpretatie 
 Alle betrokken actoren moeten de kans krijgen om de lijst in te vullen, één vragenlijst zou evenwel wenselijk zijn 
 Voor bepaalde vragen is een open tekstvak het nuttigst om tot een goeie kwaliteit te komen 
 De timing van het actieplan zou moeten ingekort worden. 

 

ACTIEPUNT VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Bijwerken van de questionnaire Convenors 30 juni 2017 

 
 
Discussie: System based approach 
 
Industrie geeft aan dat (onverwachte) plaatsbezoeken efficiënter zijn dan transactionele controles.  Voor onder meer sancties zijn 
transactiegebaseerde controles soms zeer zwaar en logistiek verstorend. De groep erkent dat deze controles ook opgelegd worden 
door andere partijen en dat de operatoren zelf een verantwoordelijkheid hebben tot het uitwerken van een duidelijke boekhouding.  
 
System based controles worden gezien als een manier om “repetitieve” controles te verhinderen en om te vermijden dat operatoren 
zeer lang moeten wachten voor de bevestiging van de vrijgave.  
 

NIEUWE ACTIEPUNT VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

System based controles opnemen als agendapunt van de themagroep 
Controleprocessen 

Convenors 27 juni 2017 

 
 
 
De volgende vergadering zal op vrijdag 8 september om 10u plaatsvinden. 

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/gas-containers

