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Dirk Aerts (Customs4Trade voor Agoria), Jeroen Sarrazyn (AAD&A), Sabine De Schryver
(AAD&A), Jan Robbroeckx (UMICOR voor Agoria), Luc Vande Velde-Poelman (AAD&A),

De vergadering start met Johan Van Dingenen (Nike) te verwelkomen als nieuwe convenor van de werkgroep Algemene Bepalingen.
Agendapunt 1: Brexit
Kristian Vanderwaeren informeert de leden over de acties die de AAD&A ondernomen heeft om de brexit voor te bereiden. In totaal
krijgt de AAD&A 386 medewerkers bij in het kader van de brexit. 149 zijn reeds aangeworven. 20 000 bedrijven ontvingen een brief
in het kader van de EORI-actie. De douane belde 7 000 bedrijven op hierover. 5 000 zijn in orde en kunnen na de brexit gebruik
maken van hun EORI-nummer. Het call center heeft ook acties ondernomen i.v.m. de vereenvoudigde manier om een laadplaats
aan te vragen en heeft aan de bedrijven met een Brits EORI-nummer én Belgisch btw-nummer aangeraden om EU EORI aan te
vragen in België.
Verder heeft Kristian Vanderwaeren ook de maatregelen besproken om congestie in Zeebrugge te vermijden. Departement
Geschillen heeft een aangepast boetebeleid uitgeschreven in het geval van een harde brexit.
Agendapunt 2: ICT performance
Kristian Vanderwaeren informeert de leden ook over de acties ondernomen om de ICT performantie te verbeteren. De AAD&A heeft
een externe audit aangevraagd. De voorlopige resultaten zouden in de loop van volgende week beschikbaar zijn. De performantie
zou ondertussen verbeterd moeten zijn. De leden van de privésector beamen dit maar deels. Er zijn nog momenten waarbij de
performantie van PLDA en NCTS niet naar wens verloopt. Eind maart is een nieuwe versie van PLDA gepland, met aanpassingen in
het kader van de brexit en 12 bijkomende performantieverbeteringen.
Agendapunt 3: Overlopen van de opvolgingstabel
Over de communicatie over het aanvragen van vergunningen via de EU trader portal en het poolen van verificaties is er geen
nieuws.
Jef Hermans heeft de documentatie doorgestuurd over de werkwijze NL borgstelling bij AEO.
Het actiepunt van publicatie van communicatie op internet over de werkmethodes is lopende.
Tijdens de vergadering wordt meer toelichting gegeven over de nota die dienst Wetgeving zal opstellen waarin vermeld staat dat de
wetgeving primeert. Interpretatieproblemen zijn er vooral met het UCC. Antonia Block klaagt ook aan dat het terugvinden van
accijnswetgeving op Fisconetplus moeilijk is. Ze vraagt of accijnswetgeving niet kan opgenomen worden op de site van de AAD&A.
Nathalie Delestienne heeft contact opgenomen met Christian Postman over de digitalisering van de Benelux 3. Christian Postman
stelt voor om te werken volgens de procedure om aangiftes goed te keuren ofwel met de kredietrekening ofwel met de FCTR. De
aangever zou zelf de gegevens van de borgstelling kunnen ingeven en de betaalwijze aanduiden. De borgstelling zou dus
gevalideerd worden zonder verplaatsing en zonder tussenkomst van een douanier. Hiervoor zijn echter aanpassingen in PLDA nodig.
Gezien de huidige prioriteiten zal dit pas volgend jaar kunnen gebeuren.
De leden van de privésector hebben op 13/3 de minister ontmoet. De nodige middelen voor de investeringen in de informaticasystemen van de douane hebben ze aangehaald.

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)

ASAP
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Het poolen van verificaties bespreken op WG Controleprocessen

Jeroen Sarrazyn

Volgende meeting
WG
Controleprocessen

Stand van zaken van de publicatie van de communicaties over de
werkmethodes op de site van de AAD&A
Nota opstellen, te verspreiden via de regiomanagers, dat als instructies
tegenstrijdig zijn aan de wetgeving, de wetgeving primeert

Werner Rens &
Nathalie Delestienne

24/5/2019

Joëlle Delvaux

24/5/2019

Agendapunt 4: Overlopen van de resultaten van de nationale werkgroepen
WG Algemene bepalingen
De leden van de privésector hebben nog vragen bij de praktische toepassing van de nieuwe werkmethode voor het berekenen van
de borg, geldig vanaf 1 oktober 2019. Dienen de vergunningen na 1 oktober opnieuw herbeoordeeld te worden? Het departement
Processen en Methodes zoekt momenteel naar een vereenvoudigde manier om de borgstelling van de vergunningen te
herberekenen volgens de nieuwe werkmethode van toepassing vanaf 1 oktober 2019.
WG Bijzondere regelingen
De ad hoc werkgroep over de afrekening AV en DE heeft een voorstel aan de AAD&A gedaan over een vereenvoudiging (minimum
gegevens te versturen, de rest wordt bijgehouden bij het bedrijf zelf en bij controle aan de AAD&A voorgelegd). Operations Centraal
heeft deze vereenvoudiging aanvaard en een nota opgesteld. Deze nota dient nog intern gecommuniceerd te worden. Nadien volgt
de externe communicatie.
Jessy Van Aert heeft ook gevraagd om in de toekomst in KIS-SIC de mogelijkheid te voorzien om de documentatie in het systeem
op te laden.
WG Accijnzen
Over de volgende twee punten deelt Joëlle Delvaux mee dat de dienst Accijnswetgeving een beslissing genomen heeft:
•
Bevoegdheid lidstaten bij invordering van tekorten op e-AD
•
Verliespercentages tekorten e-AD
Deze punten worden dus niet verder behandeld tijdens de vergadering, maar Sophany Ramaen vraagt na bij de dienst
Accijnswetgeving info over de beslissingen.
Antonia Block deelt mee dat er nieuwe controles geweest zijn in de regio van Mechelen over de verpakki ngsheffing bij fruitpersen.
Ze betreurt dat er hierover controles gebeuren en heeft dit gemeld aan het kabinet.
WG ICT-Software providers
Pieter Haesaert haalt de projecten Be Gate en Globalisaties aan. Hij wenst te weten wat de toekomstplannen zijn van beide
projecten om te vermijden dat er voor dezelfde functionaliteit door de ondernemingen en software providers in twee systemen m oet
geïnvesteerd worden.
Chris De Clerck laat het volgende weten: BE-Gate diende zeer snel ontwikkeld te worden wegens grote politieke en economische
druk. Er is geen tijd geweest om een grondige business analyse te maken. Overlappingen en hiaten zijn dus mogelijk. De AAD&A zal
verder bekijken hoe we de zaken zo goed als mogelijk kunnen stroomlijnen.

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Nathalie Delestienne contacteren voor meeting om vragen te bespreken
i.v.m. de nieuwe werkmethode voor het berekenen van de borg

Jan Van Wesemael

24/5/2019

Visie op de community systems uitwerken

Chris De Clerck

ASAP

Chris De Clerck

ASAP na
realisatie
voorgaand
actiepunt

Analyse maken van de eventuele overlap tussen BE-Gate en Globalisatie

Agendapunt 5: Datum Algemene Vergadering
De voorgestelde data (16, 18/10 of 25, 26, 28/11) vormen geen probleem voor de aanwezige leden van de Stuurgroep.
Agendapunt 6: Voorstel project van VIL (Digital Gateway) door Eric Verlinden
Eric Verlinden van VIL (vroeger Vlaams Instituut voor Logistiek) komt het project Digital Gateway voorstellen, waaronder het
ontwikkelen van de digitale noodprocedure valt. Momenteel zijn er 14 leden ingestapt in het project (financieel en tijdsengagement
aangegaan). De leden die bijdragen bepalen de prioriteiten. Eric Verlinden somt deze leden op. De meesten zijn lid van het
Nationaal Forum. Volgende sectoren ontbreken nog: de industrie (of niet -dienstverleners) en de koeriers. Ook de Waalse economie
is betrokken, via de deelname van Liège Airport. Het project behandelt meer dan enkel de digitale noodprocedure. De focus ligt op
de communicatie met overheidsdiensten (AAD&A, FAVV, FANC). De kick off van het project vindt in de namiddag (14/3) plaats. He t
project heeft een looptijd van 22 maanden.
De leden stemmen in dat op de Stuurgroep van het Nationaal Forum er elke vergadering een terugkoppeling gebeurt over het
project van VIL.
Daarnaast bespreken de leden ook de samenwerking van de AAD&A met de community systems . Chris De Clerck laat weten te
werken aan het uitschrijven van een visietekst over die samenwerking, evenals een definitie van community systems. Deze
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visietekst zal voorgelegd worden aan de leden van de WG ICT. Pieter Haesaert brengt de risico’s van een dergelijke samenwerki ng
onder de aandacht, zoals de hoge kosten voor het insturen van aangiftes door monopolievorming (conform situatie in UK).

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Productfiche van Digitial Gateway versturen versturen naar de leden van
de Stuurgroep

Sophany Ramaen

Van zodra
ontvangen door
Eric Verlinden

Koeriers contacteren i.v.m. het project Digital Gateway

Werner Rens

4/2019

Stand van zaken opvragen over project Digital Gateway aan Eric Verlinden

Sophany Ramaen

24/5/2019

Agendapunt 7: Stavaza Regionale werkgroepen
Ter info wordt volgende info meegedeeld:
* Antwerpen: laatste meeting 4/03, volgende meeting 22/05. Agendapunten op lokaal niveau met overlap op nationaal niveau,
komen regelmatig samen
* Brussel: laatste meeting 12/11, nog geen volgende meeting ingepland.
* Gent: laatste meeting 8/3, volgende meeting 7/6. Telkens gehost op een andere locatie. Laatste meeting ging gepaard met
bezoek aan Volvo Trucks. Main topic van de laatste vergadering was de Brexit en de impact op de regio, alsook de genomen
maatregelen door de AAD&A.
* Hasselt: laatste meeting 22/01, volgende meeting 29/04. Werden onder andere besproken “ Alternatieve bewijsstukken i.k.v.
douanevervoer”, “Ontwerpnota GLLP”, “Tekorten bij T-documenten”.
* Luik: laatste meeting 12/10, nog geen volgende overleg ingepland.
* Leuven: laatste meeting 6/02, volgende meeting 22/03 . Voorstelling van het Managementplan en overlopen van de doelstellingen
2019 alsook realisaties 2018.
* Mons: laatste meeting 9/10, n og geen volgende overleg ingepland.
De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 24 mei om9u30.
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