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Agendapunt 1: Overlopen van de opvolgingstabel
Over de communicatie over het aanvragen van vergunningen deelt Chris De Clerck mee dat de delegatie in CDMS is
geïmplementeerd. Er zijn nog 2 issues. Eens de foutmeldingen zijn opgelost, worden de testen gelanceerd. Daarna volgt de
communicatie, verwacht over één maand.
Over de verificaties opgestart door een ambtenaar die niet kunnen doorgegeven worden aan een collega, MODA kan hiervoor niet
op korte termijn aangepast worden. Jeroen Sarrazyn heeft hoofd Operations gecontacteerd om in PLDA goederen door een andere
ambtenaar dan degene die de verificatie gestart heeft, vrij te geven. Hierover zijn grote bezwaren, want de manuele vrijgave in
PLDA is niet gelinkt aan de andere modules zoals de planningstool en MODA. Op termijn zal er overgegaan worden tot het toewij zen
van verificaties aan een “pool” i.p.v. aan een specifieke douanier. Dit kan dan een oplossing zij n bij onverwachte afwezigheid van
de verificateur. Dit systeem van “pool” zal pas na de brexit worden uitgerold en zal worden opgevolgd binnen de WG
Controleprocessen.
De principes van de werkmethode voor het berekenen van de borg worden op de werkgroep Algemene bepalingen van 8/2
voorgesteld. De nieuwe principes zijn pas vanaf 1 oktober geldig. Tot dan wordt de borg berekend volgens de huidige procedure .
Jef Hermans zal een voorbeeld doorsturen waarbij de NL douane zonder bijkomende audit aan een AEO de o ntheffing van borg
verleend heeft.
Werner Rens en Nathalie Delestienne bespraken de publicatie van berichten over werkmethodes op de site van de AAD&A.
Dit zal stap voor stap uitgevoerd worden, te starten met de komende werkmethodes. Dienst Communicatie v oorziet hiervoor een
aparte rubriek op de website. Departement Processen en Methodes heeft al veel ingezet op interne communicatie.
Interpretatiemoeilijkheden of verschillen in toepassing van werkmethodes mogen gemeld worden aan forumda@minfin.fed.be, op
regionale of nationale fora.
De communicatie over de herwerkte nota “alternatieve bewijsvoering bij transit” zal binnenkort verschijnen (verschenen op

12/2 op website Nationaal Forum).

Nathalie Delestienne bekijkt met Christian Postman of het mogelijk is de benelux 3 digitaal te registreren, eventueel door dit op de
kredietrekening aan te schrijven. Het komt erop neer de relatie tussen de kaai (de vaststellende ambtenaar) en het kantoor te
digitaliseren. Momenteel wordt in Antwerpen met een Benelux 3 geborgd om goederen vrij te geven waarop een vaststelling werd
gedaan. De Benelux 3 is op papier en aangezien de plaats van verificatie en het kantoor in Antwerpen ver uit elkaar liggen, i s dit
een omslachtige procedure.
Volgende SLA’s werden verdeeld over de werkgroepen: vergunning LLP in WG Binnenbrengen, fysieke controle LLP in WG
Controleprocessen en terugbetalingsproces in WG Algemene bepalingen . De convenors zijn hiervan op de hoogte en zullen dit
verder uitwerken binnen hun werkgroep.
De leden bespraken de digitale noodprocedure. Het VIL (Vlaams Instituut voor Logistiek) zal een project starten, namelijk “digital
gateway”, waaronder de digitale noodprocedure één van de onderwerpen is. De leden van de privésector waren hiervan niet op de
hoogte en vragen waarom de digitale noodprocedure niet verder met Nxtport wordt opgenomen. Chris De Clerck laat weten dat het
via Nxtport is dat de AAD&A op de hoogte is van het project van VIL, en gevraagd werd hieraan mee te werken. NxtPort zal zelf ook
deel uitmaken van de VIL-projectgroep. Parallel werken is niet aangewezen, wegens te weinig resources. Er wordt tevens
medegedeeld dat een MRN steeds door de overheid moet worden toegekend. De AAD &A zal met VIL de discussie opnemen om de
leden van het Nationaal Forum te betrekken bij het VIL-project.
De leden van de privésector klagen ook de slechte performantie van PLDA aan. Sinds eind vorig jaar is die serieus verslechterd.
Chris De Clerck deelt mee dat er momenteel analyses worden uitgevoerd, dat er dagelijks samengekomen wordt met een crisiscel
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en dat er wekelijks een nieuwe versie van PLDA geïnstalleerd wordt. Het probleem situeert zich nu bij de CUSCAR. De uitgevoerde
stresstesten, die positieve resultaten opleverde, waren o.b.v. export en import aangiftes.
Essenscia wenst infosessies en bedrijfsbezoeken te organiseren voor de medewerkers van de AAD&A en wensen dit te doen op
structurele basis. Essenscia komt samen met de dienst opleidingen van de AAD&A op 7/2 om hiervoor een stappenplan uit te
werken.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Communicatie meedelen aan Sophany Ramaen over aanvragen
vergunningen via EU Trader Portal of via KIS-SIC om te publiceren via
federaties, website AAD&A en website Naforna

Chris De Clerck (Sonia
Debois)

14/3/2019

Het poolen van verificaties bespreken op WG Controleprocessen

Jeroen Sarrazyn

14/3/2019

Documentatie doorsturen over werkwijze NL borgstelling bij AEO

Jef Hermans

15/2/2019

Stand van zaken van de publicatie van de communicaties over de
werkmethodes op de site van de AAD&A
Vragen aan dienst Wetgeving om een nota op te stellen, te verspreiden via
de regiomanagers, dat als instructies tegenstrijdig zijn aan de wetgeving,
de wetgeving primeert
Mogelijkheden vragen aan Christian Postman om de Benelux 3 digitaal te
registeren

Werner Rens &
Nathalie Delestienne

14/3/2019

Sophany Ramaen

14/3/2019

Nathalie Delestienne

14/3/2019

Eric Verlinden uitnodigen samen met Pieter Haesaert over het project VIL

Sophany Ramaen

14/3/2019

Afstemmen met AAD&A over communicatie naar minister over
investeringen in informatica-systemen, zoals PLDA, n.a.v. de brexit

Leden privésector

14/3/20196

De overige agendapunten worden verzet naar de volgende meeting wegens tijdsgebrek.
De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 14 maart om9u30.
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