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13 SEPTEMBER 2019

VOORZITTER

Kristian Vanderwaeren (AAD&A) en Abram Op de Beeck (BASF voor ESSEN SCIA)

NOTULIST

Sophany Ramaen (Secretariaat Nationaal Forum)

AANWEZIG

VERONTSCHULDIGD

Sophany Ramaen (AAD&A), Nathalie Delestienne (AAD&A), Jef Hermans (Portmade voor VEACEB), Abram Op de Beeck (BASF voor ESSENSCIA), Chris De Clerck (AAD&A), Pieter Haesaert
(C4T), Liesbet Fransen (AAD&A), Dorothy Cardoen (AAD&A), Kim De Coninck (AAD&A), Bart
Engels (AAD&A), Jeroen Sarrazyn (AAD&A), Dirk Aerts (Customs4Trade voor Agoria), Jessy Van
Aert (EVONIK voor ESSENSCIA), Joëlle Delvaux (AAD&A), Kurt Verhaeren (Comeos), Katrien De
Wachter (AAD&A) voor Werner Rens
Sabine De Schryver (AAD&A), Jan Robbroeckx (UMICOR voor Agoria), Kristian Vanderwaeren
(AAD&A), Jan Van Wesemael (Alfaport - VOKA), Werner Rens (AAD&A), Johan Van Dingenen
(Nike), Luc Vande Velde-Poelman (AAD&A),

De vergadering start met Kurt Verhaeren (Comeos) te verwelkomen als nieuwe convenor van de werkgroep Accijnzen.
Agendapunt 1: Overlopen van de opvolgingstabel
De communicatie over het verplicht gebruik van de EU Trader Portal voor de aanvraag van grensoverschrijdende
douanevergunningen verscheen op 11/9 op de website van het Nationaal Forum. Aan de dienst Communicatie werd op 11/9 gevraagd
om hierover ook te communiceren op de website van de AAD&A. Chris De Clerck voegt toe dat de delegatiemogelijkheid in de EU
Trader Portal in orde is. Dit heeft de nodige tijd gevraagd, vandaar dat de communicatie op zich liet wachten.

Noot: de contactpersonen van de federaties ontvingen op 17/9 een ma il met de vraag dit bericht verder te verspreiden onder hun
leden.

Chris De Clerck heeft het visiedocument over de community systems gefinaliseerd. Op 10 juli heeft hij de draft van het document
voorgesteld aan de leden van het Nationaal Forum. Daarna kregen de leden tot eind augustus de tijd om feedback te sturen. Er
kwamen een tiental reacties. Chris heeft die allemaal beantwoord. N.a.v. de feedback heeft Chris het document nog aangevuld, o.a.
met een hoofdstuk over GDPR en dat er slechts met vijf community systemen wordt samengewerkt. Er zijn geen fundamentele
wijzigingen.
Chris zal de ontvangen opmerkingen en de reacties hierop toelichten op de volgende WG ICT-softwareproviders op 26 september. Hij
bevestigt dat het visiedocument geen visie inhoudt van de IT bij de AAD&A , noch een holistische benadering voor IT, maar van de
samenwerking met de community systems. De AAD&A is niet in de positie om te bepalen wie de kosten zal dragen. Het is aan de
community systems om die commerciële beslissingen te nemen. Er worden geen kosten aangerekend door de AAD&A. Volgens Chris
zullen de directe en indirecte kosten ruimschoots gecompenseerd worden door de voor delen. Chris zal dit verder opnemen met de
community systems. De private sector vreest te evolueren naar een model zoals in het Verenigd Koninkrijk, waarbij er hoge kosten
worden aangerekend voor het gebruik van de havensystemen en er monopolievorming is. De situatie in België is niet vergelijkbaar.
In het Verenigd Koninkrijk zijn de havens geprivatiseerd en in België zijn de havens semi-publieke instellingen, waarbij de focus ligt
op het promoten van de havens.
De private sector apprecieert het proces van het visiedocument.
Nadat het visiedocument over de Community Systems afgewerkt is, zal Chris starten met de analyse van “Be Gate en Globalisaties”.
Jan Van Wesemael heeft een lijst opgesteld van de circulaires en instructies die te raadplegen zijn op fisconetplus. Hij vraa gt of die
lijst volledig is en om op de volgende WG Comm&Mark te communiceren over circulaires waar de dienst Wetgeving momenteel a an
werkt.
De AAD&A lichtte de vereenvoudiging doorvoer via spoor toe op de werkgroep Bijzondere regelingen van 11/9. Deze toelichting
zullen de convenors opnemen in het verslag.
Eric Verlinden heeft een stand van zaken van het project doorgestuurd (zie p resentatie). Over case 3 (afschrijving van de dual-use
vergunning) deelt Chris De Clerck mee dat de AAD&A geen medewerking verleent aan deze case. Hij is van mening dat er gewerkt
moet worden op Europees niveau aan deze afschrijving (via Certex) en niet op regionaal niveau.

Noot: Sophany Ramaen deelde de opmerking van Chris mee aan Eric op 13/9.
Het managementteam van de AAD&A heeft besloten dat het geen meerwaarde is om het logo van de AAD&A op de website van het
Nationaal Forum te zetten. Het komt voldoende naar voor dat de AAD&A betrokken is bij dit platform.
1

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

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

Chris De Clerck

ASAP na realisatie
visiedocument
community systemen

Communiceren binnen WG Comm&Mark welke circulaires momenteel
onder herziening zijn

Joëlle Delvaux

27/9/2019

Stand van zaken project VIL opvragen aan Eric Verlinden

Sophany Ramaen

08/11/2019

Agendapunt 2: Voorstel subwerkgroep nieuwe btw-richtlijn over e-commerce
De Belgian Courier Association heeft voorgesteld om een subwerkgroep op te richten rond de nieuwe btw-richtlijn over e-commerce
(o.a. IOSS), samen met de btw-administratie.
De btw-administratie is bereid om hieraan deel te nemen.
De leden van de Stuurgroep zijn akkoord en stellen voor om het voorzitterschap door de btw -administratie te laten opnemen. Er wordt
besloten om de subwerkgroep onder te brengen onder de WG Binnenbrengen, gezien het gaat over het binnenbrengen van goederen.
De private sector wenst dat alle federaties uitgenodigd worden voor deze subwerkgroep . Het onderwerp van de subwerkgroep is de
veranderingen voor de invoer van B2C zendingen naar aanleiding van de nieuwe BTW-richtlijn e-commerce.

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Oprichten van subwerkgroep btw e-commerce

Sophany

30/10/2019

Agendapunt 3: Belgian Customs Professional Award for Business
Katrien De Wachter licht de nieuwe award toe. Dit is een initiatief van de International Chamber of Commerce (ICC) Belgium. De
bedoeling is om op 23 januari 2020 aan een professional uit de private sector die uitzonderlijk gepresteerd heeft in douanematerie
een prijs uit te reiken. Werner Rens zit ook in de jury. Kandidaturen indienen kan nog tot 15 oktober.
Hierover verscheen ook een communicatie op de website van het Nationaal Forum.
Agendapunt 4: Voorbereiding Algemene Vergadering
Sophany Ramaen herinnert de convenors aan haar mail van 2 augustus, met hierin het programma van de Algemene Vergadering op
16 oktober en haar oproep om zeker vóór eind september de ppt door te sturen, om nog voldoende tijd te hebben voor de vertali ng.
Agendapunt 5: Overleg met ODB binnen Benelux
De leden van de private sector zijn geïnteresseerd in een nieuw overleg. Ze wensen ook om de brexit op de agenda te plaatsen,
evenals de berekening van de borgstelling.
Deze vergadering wordt voorzien eind november, begin december.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Context aanleveren voor agendapunten overleg ODB binnen Benelux

Abram Op de Beeck

20/09/2019

Agendapunt 5: Verduidelijking gebruik AEO voordelen bij directe en indirecte vertegenwoordiging
Jeroen Sarrazyn geeft verduidelijking bij het gebruik van AEO-voordelen bij directe versus indirecte vertegenwoordiging (n.a.v. de
nota verlegging van verificatie). Als de aangever (of dienstverlener) aangeeft in directe vertegenwoordig ing, dan kan hij zijn eigen
AEO niet inroepen om gebruik te maken van de daaraan verbonden voordelen.
Meer toelichting wordt gegeven binnen de werkgroep Algemene bepalingen op 24 september.
Agendapunt 6: Overlopen van de resultaten van de nationale werkgroepen
Algemene bepalingen
De volgende vergadering vindt plaats op 24 september. Op de agenda staat onder andere de voorstelling van de externe communicati e
over zekerheidsstelling.
Jan Van Wesemael haalt de digitalisering van de Benelux 3 aan. Hiervoor verwijst Sophany naar het verslag van de vergadering van
14/3/2019 van de Stuurgroep:

“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 gevalid eerd
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.”
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Gebruik van de formulieren 611 en 614: Tijdens de Stuurgroep werd de vraag gesteld of dit in eerste instantie op regionaal niveau
besproken dient te worden.
WG Binnenbrengen
De volgende vergadering vindt plaats op 30 september. Op de agenda staat de stavaza van de nota “Overbrenging RTO” en de nota
“vereenvoudigde aangiftes”. Over de vereenvoudigde aangiftes, het gewicht kan nu reeds aangepast worden en er zal een ticket
aangemaakt worden om ook de waarde te kunnen aanpassen. Er is nog geen datum gekend.
WG Bijzondere regelingen
Chris De Clerck laat weten dat de rapporten voor AEO’s ter beschikking moeten gesteld worden via MyMinfin. Er zal ook een
aanvraagprocedure hiervoor ontwikkeld worden.
WG Accijnzen
De volgende vergadering vindt plaats op 14 oktober, evenals de vergadering van de subwerkgroep Vereenvoudigingen Accijnzen.
WG Communicatie
De SWG Brexit is samengekomen op 11/9. Tijdens de Stuurgroep deelde Jeroen Sarrazyn mee dat een update van de “Brexit Nota”
volgt tegen eind september. Deze zal onder andere nieuwe opmerkingen vanuit de dienst Wetgeving opnemen. Met betrekking tot
“Terugkerende Goederen” vragen de operatoren tot hoe ver terug er beroep kan gedaan worden op deze procedure. Daarnaast stellen
ze de vraag of grote stocks (overstock) onder deze procedure teruggehaald kunnen worden. Jeroen kondigt ook een operationele
stresstest in Zeebrugge aan, dit met het oog op het simuleren van het post -brexit scenario. De AAD&A zal effectief selecteren en
controleren.
De diensten van Processen en Methodes en de dienst Communicatie zullen samenzitten om op de website AAD&A een aparte rubriek
op te richten die de externe communicaties over processen en methodes herneemt. Ideaal zou zijn om die rubriek in te delen vo lgende
de UCC, zodat er een soort van digitaal handboek voor douane ontstaat.

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Rubriek oprichten op website AAD&A die de externe communicaties over
processen en methodes herneemt

Nathalie en Werner

08/11/2019

Tijdslijn en Stock “Terugkerende Goederen” opnemen in nota brexit

Jeroen

30/09/2019

Navragen bij Jan Van Wesemael als het incorrect gebruik van de
formulieren 611 en 614 niet beter regionaal worden besproken

Abram Op de Beeck

30/09/2019

WG ICT-Softwareproviders
De convenors van de werkgroep, Chris De Clerck en Pieter Haesaert, besluiten om een samenwerkingsakkoord op te stellen waarin
de behoeftes en de noden zijn opgenomen van de bedrijven en de AAD&A omtrent het testen van nieuwe applicaties. Dit moet
vermijden dat er niet voldoende documentatie voorhanden is om deftige tests uit te voeren, dat er te weinig getest wordt, dat
lanceringsdata uitgesteld moeten worden door het gebrek aan test s, enz.

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Samenwerkingsakkoord opstellen over testen van nieuwe IT-applicaties

Convenors WG ICT

08/11/2019

Globalisaties: communicatie en lanceringsdatum bespreken

Leden WG ICTsoftware providers

26/09/2019

WG Controleprocessen
Om verlegging van verificatie toe te passen zal er toch overgegaan worden tot een beschikking. Dit werd besloten na intern overleg
met de regio’s. De nota “verlegging van verificatie” zoals die nu gepubliceerd is, biedt te weinig garanties op een goed toezicht. De
beschikking zal een lijst met locatiecodes bevatten waarop de goederen mogen aangeboden worden. Meer toelichting hierover vol gt
op de volgende vergadering 30/9.
Agendapunt 7: Varia
Sophany Ramaen heeft een stand van zaken opgevraagd aan Luc Van de Velde-Poelman over de boetecatalogus en de toepassing
van het principe goede trouw, maar heeft hierop geen antwoord ontvangen.

De volgende vergadering vindt op 8 november plaats om 9u30, zaal A01.
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