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Stuurgroep  

VERSLAG   12 MEI 2017 

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

NOTULIST Sophany Ramaen (Secretariaat Nationaal Forum) 

AANWEZIG 

Liesbet Fransen (AAD&A), Chris De Clerck (AAD&A), Sophany Ramaen (AAD&A), Ilse Eelen 

(AAD&A), Werner Rens (AAD&A), Jeroen Sarrazyn (AAD&A), Dorothy Cardoen (AAD&A), Jef 
Hermans (Portmade voor VEA-CEB), Antonia Block (COMEOS), Jan Van Wesemael (Alfaport - 

VOKA), Sabine De Schryver (AAD&A), Jessy Van Aert (EVONIK voor ESSENCIA), Dirk Aerts 

(Customs4Trade voor Agoria), Serge Gumieny (Nike), Pieter Haesaert (Customs4Trade voor 
Agoria), Luc Van de Velde-Poelman (AAD&A), Joëlle Delvaux (AAD&A), Abram Op de Beeck 

(BASF voor ESSENCIA), Anne-Lise Ntahobaribikira (AAD&A, ter vervanging van Nathalie 
Delestienne) 

VERONTSCHULDIGD 
Hans Pieters (kabinet Van Overtveldt), Roger Beeckman (AAD&A), Jan Robbroeckx (UMICOR 
voor Agoria), Nathalie Delestienne (AAD&A), Kristian Vanderwaeren (AAD&A) 

 
De Stuurgroep verwelkomt Joëlle Delvaux, convenor van de werkgroep Bijzondere regelingen, en Pieter Haesaert, convenor van de 

werkgroep ICT, op hun eerste vergadering. 

 
Agendapunt 1: Overlopen van de opvolgingstabel 

 
Actiepunten over de DV met financiële faciliteiten 

AAD&A gaf een positief advies op het voorstel van mandaat. Dit is echter geen officieel document van de AAD&A, maar een 

commercieel document van de privésector. Een formele goedkeuring van de AAD&A van de vertalingen van het mandaat is dus niet 
nodig. 

 

Operations verspreidde de interne nota over het afsluiten van de verificatie, maar er zijn daar nog onduidelijkheden over. 
 

De dienst Wetgeving beantwoordde de vraag over zelfarchivering voor directe vertegenwoordigers in een bijkomende nota 
 

De AAD&A en de privésector bereidden samen de communicatie over DV met financiële faciliteiten voor. Ze kwamen hiervoor samen 

op 4 april 2017. 
 

Actiepunten over de gevolgen van de nieuwe structuur 

De nieuwe convenors zijn: 
WG Bijzondere regelingen: Joëlle Delvaux (dienst Wetgeving) 

WG ICT: Pieter Haesaert (C4T voor Agoria) 
WG Communicatie en Marketing: Werner Rens (departementshoofd Communicatie en Marketing) 

Zie ook nieuwsbericht op de website. 

 
Actiepunten over het Strategisch comité 

Op 15 mei komen Kristian Vanderwaeren, Jean Baeten (VBO), Stefan Vanfraechem (Voka) en Abram Op de Beeck samen om de 

samenstelling en timing van het Strategisch comité af te spreken. 
 

Actiepunten over de nieuwe openingsuren van de PLDA-helpdesk 
Chris De Clerck heeft het voorstel van de nieuwe openingsuren laten opnemen in een nota P&O. Die zal ofwel eind mei ofwel eind 

juni goedgekeurd worden. De nieuwe openingsuren starten wellicht op 1 juli 2017. 

 
Actiepunten over de nieuwe website AAD&A 

De communicatie hierover werd gepubliceerd (zie website). 

 
Werner Rens deelt mee dat de RSS-feed voor noodprocedures actief is. Hierover zal een mail verstuurd worden naar de aangevers 

(mailinglist van de PLDA-helpdesk). 
 

Actiepunten over e-commerce 

Op 16 mei zal er een vergadering plaatsvinden met de AAD&A, het Havenbedrijf Antwerpen en Alfaport over e -commerce. Alvorens 
e-commerce op te nemen in één van de werkgroepen, dienen ze eerst enkele zaken uit te klaren over het heel breed begrip e-

commerce. Wat zijn de vragen/doelstellingen? Accijnzen vereist ook de nodige aandacht. 

 
Actiepunten over de regionale werkgroepen 

Sophany stuurt ter info de uitnodigingen naar de federaties. 
 

Actiepunt over de Algemene vergadering 

http://naforna.be/nl/nieuws/20042017-bijkomende-nota-over-archivering
http://naforna.be/nl/nieuws/24032017-nieuwe-convenors
http://naforna.be/nl/nieuws/16032017-nieuwe-website-douane-en-accijnzen
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De Algemene vergadering is gepland op 4 oktober in de namiddag. Sophany stuurde een save-the-date naar de leden van de 
Stuurgroep. 

 
Actiepunt over de nationale toepassing van Centralised Clearance 

De dienst Wetgeving werkt aan een circulaire rond EiDR, waarin de nationale toepassing van centralised clearance wordt 

opgenomen. De werkgroep Binnenbrengen zal de draft van die circulaire bespreken. Alle nieuwe omzendbrieven eerst aan de privé 
onderwerpen voor publicatie zou het proces erg vertragen. Op vraag van de privésector kan de AAD&A instemmen om bepaalde 

omzendbrieven eerst voor te leggen. 

 
Abram Op de Beeck deelt mee dat in Nederland in de Normale Procedure in vak 30 al gelijk welke postcode kan ingevuld worden. 

Concreet heeft de Nederlandse douane met ingang van 1/1/2017 alle vergunning domiciliering uitvoer van ambtswege ingetrokken.  
De economische operatoren die over zo’n vergunning beschikten, dienen vanaf 1/1/2017 een normale aangifte in te reiken. 

Goederen mogen zich bevinden in gelijk welke bedrijfsruimte die voldoet aan de voorwaarden (of dit het geval is beoordeeld de 

aangever zelf, er is geen voorafgaande audit/goedkeuring nodig).  Bij fysieke controle komt de douane ter plaatse en dient er dus 
geen overbrenging te zijn naar een douanekantoor. 

(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/weder-uitvoeraangifte-doet-u-in-ags-dsu-

blijft-op-achtergrond-actief-welke-gevolgen-heeft-dat-voor-uw-vergunningen) 
 

Actiepunt over de termijn aankondiging noodprocedures in omzendbrief 
Chris De Clerck deelt mee dat de periode opgenomen in de omzendbrief nodig is om alles af te stemmen met ICT om het probleem 

te detecteren. Hij wil ook vermijden dat er een noodprocedure wordt ingeroepen terwijl het niet nodig zou zijn, omdat het probleem 

ondertussen is opgelost. 

 
Agendapunt 2: Aparte WG EiDR? 

 

In de werkgroep Binnenbrengen en Uitgaan vroegen de leden of een aparte werkgroep EiDR mogelijk was. De Stuurgroep beslist 
om geen aparte werkgroep in te richten. De draft van de circulaire EiDR, waaraan de dienst Wetgeving momenteel aan het werken 

is, zal de werkgroep Binnenbrengen bespreken. De leden kunnen dan hun feedback geven. 
 

Voor Uitgaan is EiDR niet mogelijk. Dorothy Cardoen onderzoekt wat de alternatieven zijn en zal dit bespreken binnen de werkgroep 

Uitgaan. 

 
Agendapunt 3: Verplichting HS-code bij transitaangiften 

 

Momenteel werkt de Europese Commissie aan een voorstel rond de verplichting om de HS-code verplicht te vermelden op 
transitaangiften. Dit voorstel zou vanaf september besproken kunnen worden in het Nationaal Forum. 

 
De Stuurgroep beslist dat de werkgroep Bijzondere regelingen hiervoor de geschikte werkgroep is.  

 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Verplichting HS-code bij transitaangiften bespreken in de WG Bijzondere 

regelingen 

Convenors Joëlle en 

Jessy 
06/09/2017 

 

Agendapunt 4: Overleg ODB – Nationaal Forum 
 

De Europese Commissie stelde een aanpassing voor van artikel 84 UCC DA. Hierop hebben enkele lidstaten, waaronder België, 

commentaar gegeven. Jan Van Wesemael stuurt die documentatie op. Het voorstel en de commentaren worden doorgestuurd naar 
de leden van de Stuurgroep, ten einde te kunnen bepalen of een gemeenschappelijk standpunt hierin mogelijk is.  

 
Een tweede uitvoeraangifte mag wettelijk gezien niet. Toch komt dit probleem voor, zowel in Nederland als in België. De bedrijven in 

beide landen ondervinden dit probleem. De 2de uitvoeraangifte wordt niet vereist door de douaneadministraties. Kan dit probleem, 

door samenwerking van de 4 partijen, opgelost worden? 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Documentatie over aanpassing artikel 84 UCC DA doorsturen naar leden 

Stuurgroep 
Sophany ASAP 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Navragen bij dienst Geschillen en dienst Wetgeving of de opmerkingen op 

de interne nota over het afsluiten van de verificaties van Operations in 
rekening werden gebracht 

Sophany Ramaen 15/06/2017 

Nieuwe openingsuren communiceren 
Sophany Ramaen en 
dienst Communicatie 

5/06/2017 + 
reminder 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Draft circulaire EiDR bespreken in de WG Binnenbrengen Convenors Ilse en Jan 

Wnr de dienst 

Wetgeving klaar 
is met de draft 

EiDR bij uitvoer is niet mogelijk. Onderzoeken wat de alternatieven zijn en 
dit bespreken in de WG Uitgaan 

Dorothy Cardoen 30/06/2017 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/weder-uitvoeraangifte-doet-u-in-ags-dsu-blijft-op-achtergrond-actief-welke-gevolgen-heeft-dat-voor-uw-vergunningen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/weder-uitvoeraangifte-doet-u-in-ags-dsu-blijft-op-achtergrond-actief-welke-gevolgen-heeft-dat-voor-uw-vergunningen
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Vragen aan Kristof Hertogen wanneer de deadline is om te reageren op 

het voorstel van de EC over de zekerheidsstelling 
Sophany ASAP 

Aanvulling op onze agendapunten meedelen aan ODB Sophany 18/05/2017 

 

Agendapunt 5: WG Brexit? 
 

Op het Douanecongres van Voka te Antwerpen hebben de aanwezigen interesse getoond voor een werkgroep Brexit.  

 
De Stuurgroep beslist dat een werkgroep Brexit nog te vroeg is, aangezien er nog geen concrete informatie rond de Brexit  

beschikbaar is. Werner Rens bespreekt met de dienst Communicatie om een rubriek rond de Brexit op de website AAD&A te 
publiceren, waarbij het mogelijk is om de beschikbare informatie te delen.  De AAD&A wenst hiervoor ook input van de privésector. 

Met welke factoren houden de bedrijven rekening bij hun impactanalyse (aantal douaneaangiftes, goederenstromen, leadtime)?  

 
De privésector wenst, wanneer de informatie over de Brexit concreter is, om in analogie van de invoering UCC, gezamenlijk een  

Q&A op te stellen. 

 

Agendapunt 6: Stavaza regionale werkgroepen 
 

De privésector merkt op dat er op de agenda van regionale werkgroepen nationale thema’s staan. Dit betreft informatie-uitwisseling 

en geen discussies ten gronde. De nationale werkgroepen bespreken die thema’s ten gronde.  
 

Gent: Eerste vergadering is gepland 8/6/2017. Begin mei komen RCD en Voka West- en Oost-Vlaanderen samen om laatste praktische 

afspraken te maken (ledenlijst en convenant tekenen). 
Mons: Het eerste overleg is gepland op 09/05. Agenda zie http://naforna.be/fr/evenement/groupe-de-travail-r%C3%A9gional-mons .  

Antwerpen: Vergadering gehad op 20/04. Verslag zie http://www.naforna.be/nl/antwerpen . Volgende vergadering gepland op 
5/9/2017.   

Hasselt: Eerste vergadering gehouden op 29/3/2017. Verslag zie http://naforna.be/nl/hasselt .  

Leuven: Vergadering gehad op 2/5/2017 (verslag zie http://naforna.be/nl/leuven ). 
Brussel: Eerste vergadering gepland 5/5/2017. Meer info zie http://naforna.be/nl/event/regionaal-forum-brussel .   

Liège: Werken aan de opstart van de regionale werkgroep. 

 
Agendapunt 7: Benaming WG Niet-fiscaal  

 
Door de veranderde opdracht van deze werkgroep (= efficiënt organiseren van controles) beslist de Stuu rgroep om de werkgroep 

de nieuwe naam “Controleprocessen” te geven. 

 
Jeroen Sarrazyn (convenor AAD&A) verandert op15 mei van functie. Hij wordt dan adjunct-hoofd van de luchthaven Oostende 

(Operations). Aangezien zijn nieuwe functie in de lijn ligt van de opdracht van de werkgroep, blijft hij convenor. 

 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Naamswijziging werkgroep 8 doorvoeren op website Sophany 30/05/2017 

 

Agendapunt 8: Resultaten van de werkgroepen 

 
De convenors lichten kort toe wat de resultaten van hun werkgroep zijn sinds de laatste vergadering van de Stuurgroep.  

 
Werkgroep Algemene bepalingen 

- De privésector selecteerde de volgende kandidaturen om deel te nemen aan de groep rond beroepsbekwaamheid:  

o Jan Van Wezemael 
o Olivier Schoenmaeckers 

o Yves Melin 

o Diederik Bogaerts 
o Véronique Feldberg 

o Jo Vandewalle 
o Michaël Van Giel 

Sophany contacteert die personen om een eerste vergadering vast te leggen en brengt de niet gekozen kandidaten op de 

hoogte. 
- Wederzijdse stages: Werner Rens heeft op het managementteam AAD&A gevraagd aan de departementshoofden om de 

diensten op te lijsten waar mensen uit de privésector stage kunnen lopen. Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact 

opnemen met Werner Rens. 
 

Werkgroep Uitgaan 
Zie verslag 

 

Werkgroep Binnenbrengen 
- Het levend document werd naar de leden verstuurd voor feedback.  

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Mogelijkheid onderzoeken voor rubriek Brexit op de website van de AAD&A W²erner Rens 27/06/2017 

http://naforna.be/fr/evenement/groupe-de-travail-r%C3%A9gional-mons
http://www.naforna.be/nl/antwerpen
http://naforna.be/nl/hasselt
http://naforna.be/nl/leuven
http://naforna.be/nl/event/regionaal-forum-brussel
http://www.naforna.be/nl/nieuws/17052017-verslag-van-de-wg-uitgaan-online
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- Een interne vergadering AAD&A is gepland op 24/05 om standpunt in  te nemen op enkele vragen uit het levend 
document. 

- In de laatste vergadering vroegen de leden of er een gestructureerde algemene communicatie naar de operatoren toe kon 
verspreid worden wanneer de administratie vragen beantwoord. De convenors melden dat d it agendapunt afgesloten mag 

worden. Dit hangt samen met het feit dat de website van het Nationaal Forum geen kanaal is voor communicatie over 

zaken die niet gelinkt zijn met de werking van het Nationaal Forum. De bredere communicatie kan teruggevonden worden 
op de officiële website van de AAD&A. 

 

Werkgroep Bijzondere regelingen 
Zie verslag. 

 
Werkgroep Accijnzen 

Zie verslag. 

 
Werkgroep Communicatie 

Zie verslag 

 
Werkgroep ICT 

Kwamen niet bijeen sinds de laatste Stuurgroep (volgende vergadering 18/05). 
 

Werkgroep Controleprocessen 

De convenors wensen een enquête uit te voeren om de pijnpunten in het controleproces te identificeren. Ze hebben eveneens een 
timing opgesteld voor de opmaak van de enquête, het versturen ervan, de verwerking van de resultaten en de definitie van de 

werkpunten. Op 15/5 is er vergadering van de werkgroep waarop ze hun project zullen voorstellen aan de leden. 

 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Draft van circulaire met samenvatting van alle wetsartikelen proces 
binnenbrengen meedelen aan Ilse Eelen 

Joëlle Delvaux ASAP 

Contact opnemen met Stijn Op de Beeck voor het gedeelte luchtvracht van 

het levend document 
Convenors Jan en Ilse ASAP 

 
De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 27 juni om 12u30. De daaropvolgende vergadering vindt plaats op vrijdag 8 

september om 12u30.  

http://www.naforna.be/nl/nieuws/12052017-verslag-van-de-wg-bijzondere-regelingen
http://www.naforna.be/nl/nieuws/12052017-verslag-van-de-wg-bijzondere-regelingen
http://www.naforna.be/nl/nieuws/10052017-verslag-wg-accijnzen
http://www.naforna.be/nl/nieuws/25042017-verslag-wg-communicatie

