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(AAD&A), Dorothy Cardoen (AAD&A), Kim De Coninck (AAD&A), Bart Engels (AAD&A), Johan Van
Dingenen (Nike), Jeroen Sarrazyn (AAD&A), Luc Vande Velde-Poelman (AAD&A),
Dirk Aerts (Customs4Trade voor Agoria), Sabine De Schryver (AAD&A), Jessy Van Aert (EVONIK
voor ESSENSCIA), Joëlle Delvaux (AAD&A), Jan Robbroeckx (UMICOR voor Agoria), Kristian
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De vergadering start met Kim De Coninck (AAD&A) te verwelkomen als nieuwe convenor van de werkgroep Binnenbrengen. Naast
Ilse Eelen heeft ook Antonia Block haar ontslag genomen als convenor. Antonia Block is veranderd van job en VBO zal een nieuwe
convenor voordragen. De hele Stuurgroep bedankt zowel Ilse als Antonia voor hun constructieve bijdrage aan de werkzaamheden
van het Nationaal Forum!
Albert Palsterman (CRNSP) die convenor is van de werkgroep ICT-software providers gaat dit jaar met pensioen. Ook voor deze
werkgroep wordt een nieuwe convenor aangeduid.
Agendapunt 1: Overlopen van de opvolgingstabel
Chris De Clerck laat weten dat de delegatiemogelijkheid in de EU T rader Portal in orde is en dat de communicatie over het
aanvragen van grensoverschrijdende vergunningen via de EU trader portal kan gepubliceerd worden. Sophany Ramaen neemt
hierover contact op met Sonia Debois.
Het poolen van verificaties werd besproken op de Werkgroep Controleprocessen van 10 mei.
De communicatie op internet over de werkmethodes is een continue proces. Dit zal dus niet meer opgenomen worden in de
opvolgingstabel. Het Departement Processen en Methodes is in contact met de dienst communicatie voor het publiceren van recente
formulieren.
De nota van dienst Wetgeving, met de mededeling dat als instructies tegenstrijdig zijn aan de wetgeving, de wetgeving primeert, is
intern gecommuniceerd op 22/3. De externe communicatie gebeurde op 1/4.
De Stuurgroep beslist om een inventaris van tegenstrijdigheden te bespreken. Vooreerst voorzie t de privésector in een lijst van
tegenstrijdigheden, gecentraliseerd door Jan Van Wesemael. De lijst bevat ook de prioriteiten. Deze lijst zal op de volgende
Stuurgroep besproken worden en zo nodig zullen de gedetecteerde tegenstrijdigheden toegewezen wor den aan de betrokken
werkgroepen om daar verder behandeld te worden.
Dorothy Cardoen stelt voor om in de werkgroep Bijzondere regelingen de vereenvoudiging doorvoer via spoor te bespreken . Hoe
omgaan met de voormalige regeling vereenvoudiging (transitprocedure) spoor? De lidstaten passen deze vereenvoudiging
verschillend toe.
Jan Van Wesemael heeft Nathalie Delestienne gecontacteerd om een meeting te organiseren om de nieuwe werkmethode voor het
berekenen van de borg te bespreken. Deze meeting zal plaatsv inden op 14/6.
Chris De Clerck heeft een draft opgesteld over de visie AAD&A op de community systems. De draft dient nog intern en mogelijks
met de minister afgetoetst te worden. Chris De Clerck wenst dit op relatief korte termijn te delen met het Nationaal Forum. Na
publicatie kan de privésector opmerkingen formuleren. Er zal ook een meeting binnen het Nationaal Forum georganiseerd worden
om de visietekst te verfijnen.
Chris De Clerck dient nog de analyse op te maken van de eventuele overlap tussen BE -Gate en Globalisaties. Hij gaf prioriteit aan
het opstellen van de visietekst. De AAD&A heeft nog geen beslissing genomen over de lengte van de overgangsperiode voor
globalisaties. De communicatie over globalisaties is cruciaal, zodat bedrijven die globalisatie nu toepassen klaar zijn om de nieuwe
data-elementen in te sturen. De AAD&A zal voorzien in een algemene communicatie en een communicatie specifiek naar de
vergunninghouders globalisatie (regionale vergunning). Alvorens de communicatie uitgestuurd kan worden, dient de AAD&A de
overgangsperiode vast te leggen.
Sophany Ramaen heeft de productfiche van Digital Gateway verstuurd naar de leden van de Stuurgroep op 20/3.
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Werner Rens zal tijdens de vergadering van 24/5 (NM) de koeriers aanspreken over het project Digital Gateway om deel te nemen.
Eric Verlinden heeft een stand van zaken van het project doorgestuurd (zie presentatie).

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

Visie op de community systems afwerken

Chris De Clerck

ASAP

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

Chris De Clerck

ASAP na
realisatie
voorgaand
actiepunt

Lijst met tegenstrijdigheden voorleggen op volgende Stuurgroep

Jan Van Wesemael

13/09/2019

Convenors WG Bijzondere regelingen informeren over nieuw agendapunt
transit spoor

Sophany Ramaen

1/06/2019

Stand van zaken project VIL opvragen aan Eric Verlinden

Sophany Ramaen

13/09/2019

Agendapunt 2: Logo van AAD&A op de website Naforna
Kristian Vanderwaeren wenst het logo van de AAD&A in de voettekst van de website van Naforna te publiceren.
Er zal eerst intern afgetoetst worden wat de gevolgen hiervan zijn voor de communicatie van het Nationaal Forum (geen officie el
communicatiekanaal).

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Logo op website Naforna bespreken op managementteam

Liesbet Fransen

13/09/2018

Agendapunt 3: Borgbedrag – nieuwe vergunningen – AEO
Als AEO een vrijstelling voor borg heeft en er zijn schulden, dan dient de AEO die te betalen. Dit is een herinnering aan het
volgende principe (volgens UCC): als een schuld moet betaald worden, dient dit betaald te worden , zelfs als er vrijstelling is van
borg. Bij een beschikking: uitvoeren en betalen ofwel beschikking betwisten via procedure van administratief beroep toepassen en
borgen. Het gaat over schulden en niet over boetes.
Als er verschillende schuldenaren zijn, is de coördinatie van wie zal borgen moeilijker.
Bij gebruik van directe vertegenwoordiging blijft de aangever het eerste aanspreekpunt voor de douane , zelfs al is hij niet de
schuldenaar. De aangever dient medewerking te verlenen door inlichtingen in zijn bezit te verschaffen en inlichtingen bij zijn klant
op te vragen.
Agendapunt 4: Mededeling van dienst Niet-fiscale wetgeving
De FOD Economie en de AAD&A werken aan afspraken inzake productveiligheid en markttoezicht om de bescherming van de markt
te verbeteren. Beide overheden beslisten dat aangeboden goederen die niet -marktconform zijn, verplicht zullen moeten worden
weder uitgevoerd of vernietigd. De aan de vernietiging verbonden kosten komen ten laste van de houder van de goederen. Niet conforme goederen zullen niet meer aangepast kunnen worden.
De FOD Economie en de AAD&A dienen nog te beslissen vanaf wanneer de nieuwe procedure van start gaat. Er zal gezamenlijk een
communicatiecampagne opgestart worden, via o.a. de website van de AAD&A, het Nationaal Forum en toelichting in de volgende
werkgroep Controleprocessen.
De privésector vraagt: Stel dat het probleem gaat over etikettering of gebrek aan handboeken in NL, is het dan niet mogelijk om de
goederen een andere douanebestemming te geven om dit in orde te brengen? Dienen die goederen dus of vernietigd te worden of
wederuitgevoerd?
Antwoord van dienst Niet-fiscale wetgeving (gegeven ná de Stuurgroep):

Invoerders moeten zich ervan vergewissen dat de goederen conform zijn vooraleer ze bij de douane worden aangeboden om in het
vrije verkeer te brengen.
Bij twijfel omtrent de conformiteit van de bestelde goederen, kan u dit best op voorhand controleren en daartoe de goederen
aangeven voor de gepaste douaneregeling, zijnde de regeling douane -entrepot of actieve veredeling, en waarbij de goederen nog
aangepast kunnen worden voordat een aangifte tot het in het vrije verkeer ingereikt wordt.
Pas wanneer u zeker bent dat de goederen in overeenstemming zijn met de toepasselijke wettelijke bepaling en, mogen ze bij de
douane aangeboden worden om in de EU in het vrije verkeer gebracht te worden.
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Hou hierbij rekening dat bij plaatsing van de goederen onder de regeling douane -entrepot enkel de gebruikelijke behandeling zoals
opgenomen in bijlage 71-03 van de DWU DA zijn toegestaan.
Agendapunt 5: Overlopen van de resultaten van de nationale werkgroepen
WG Algemene bepalingen
De vergadering werd uitgesteld naar 25 juni.
WG Binnenbrengen
De laatste meeting vond plaats op 6 mei. Hoofdtopic was de nota “Overbrenging RTO”.
WG Accijnzen
De convenor deelt het volgende mee:
1.

Kunnen volgende punten van Dhr. Marc Wouters van de Belgische Petroleumfederatie (TOTAL) worden behandeld of
beantwoord worden in de WG Algemene bepalingen?:
•
•

Douanevergunningen verlenen of verlengen met toepassing van een lager borgpercentage aangezien het bedrijf dat de
douanevergunning vraagt reeds erkend entrepothouder is en beschikt over een maximale accijnsborg van 9.000.000€. De
erkend entrepothouder is geen AEO omdat zijn douaneactiviteiten zijn zeer beperkt t.o.v. zijn accijnsformaliteiten.
Een soepelere procedure voorzien om een AEO-C inzake douane te bekomen op basis van uitstekende reputatie inzake
accijnsadministratie (bv. erkend entrepothouder met maximum borg van 9.000.000€).

De Stuurgroep meldt dat borgen niet gebruikt kunnen worden voor accijnzen en douane samen. Een lager borgpercentage wordt
geval per geval verleend en er kan geen algemene toepassing gelden want de wetgeving voor AEO-C en erkend entrepothouder zijn
verschillend.
Deze punten hoeven bijgevolg niet meer behandeld te worden in de WG Algemene bepalingen.
2.

Een lid van de werkgroep vraagt om, eens dat er een compromis gevonden wordt op de Raad (ECOFIN) over volgende
voorstellen:
•
de richtlijn betreffende de structuur van de accijns op alcohol en alcohol-houdende dranken
•
de richtlijn houdende een algemene regeling inzake accijns
•
de verordening inzake administratieve samenwerking betreffende de inhoud van elektronische registers
deze worden besproken op de werkgroep Accijnzen. De volgende ECOFIN meeting vindt plaats op 14 juni.
De Raad beraadslaagde over maatregelen ter verbetering van het ondernemingsklimaat voor accijnsgoederen, met name alcohol en
alcoholische dranken, door te zorgen voor eerlijke concurrentie en minder regeldruk voor bedrijven.
De Stuurgroep gaat hiermee akkoord.
3.

De economische operatoren vragen of de AAD&A een nota zou steunen aan de Europese Commissie of Europese Ombudsman
over de verschillende interpretatie van NL en BE van het arrest C-64/15 van 28/1/2016 (tekorten op e-AD). Door de
verschillende interpretatie ontstaat er grote rechtsonzekerheid bij de Belgische afzenders onder accijnsschorsingsregeling.

Luc Van De Velde-Poelman laat weten dat dit op de agenda staat van een interne bespreking. Hij stelt voor om de conclusies van
deze bespreking af te wachten om te beslissen om de nota te steunen.
WG ICT-Software providers
Behandelde topics:
•
Overbrenging RTO gebruik makend van EIR-bericht
•
Cancelen van aangifte type D
•
Dienst wetgeving: aanvullende gegevens in type X
•
Manuele NCTS afschrijven: bij EIDR
•
Veel voorkomende fouten
•
Vak 2 exporteur: geen overeenkomst met de nieuwe UCC regels
•
EMCS fase 3.4: in voege in februari 2020
Pieter Haesaert wenst volgende problematiek te bespreken op volgende vergadering: Vergunninghouders AV met
kwartaalglobalisaties.
WG Controleprocessen
Nota verlegging van verificatie + SLA doorlooptijd fysieke verificatie LLP. Zie verslag van de vergadering 10/5.

De volgende vergadering vindt op 13 september plaats om 9u30.
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