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VOORZITTER

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

NOTULIST

Sophany Ramaen (Secretariaat Nationaal Forum)

AANWEZIG

VERONTSCHULDIGD

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

Sabine De Schryver & Jan Robbroeckx wensen te stoppen als convenor van hun werkgroep. De Stuurgroep dankt Sabine en Jan voor
hun jarenlange inzet en bijdrages aan de goede werking van het Nationaal Forum.
Agendapunt 1: Strategische prioriteiten per werkgroep
De convenors stellen hun strategische prioriteiten voor. Die dienen besproken te worden op het Strategisch Comité van de AAD&A en
definitief vastgelegd te worden op de Stuurgroep 14 februari.
Algemene bepalingen
•
Link uitwerken tussen Trade Contact Group en Naforna wat betreft douanewaarde (input voor AAD&A experts op Europese
vergaderingen).
•
Vrijhandelsakkoorden: forum voorzien voor informatiedeling rond de toepassing van de vrijhandelsakkoorden. Werner Rens
deelt mee dat er met FOD Buitenlandse Zaken en FOD Economie + 3 regionale agentschappen (ter bevordering van de
investering) de wens is om binnen BE meer duiding en begrip rond vrijhandelsakkoorden en toepassing ervan te verhogen
bij de bedrijven. De dienst Wetgeving en Oorsprong wensen hierover ook omvangrijker te communiceren op de website van
de AAD&A.
Binnenbrengen
•
Overbrenging RTO
•
Integratie van het deel binnenbrengen van goederen (plaatsen onder TO) met de wederuitvoer (bericht van kennisgeving).
Opstellen van een geïntegreerde nota in overleg met de convenors van de WG uitgaan
•
Impactanalyse ICS2 op het inkomend proces (hangt samen met IT-planning)
Bijzondere regelingen
•
Rapportage PLDA AEO: via myminfin
•
KIS-SIC: wat kan private sector doen om te helpen de zaken vooruit te doen gaan. Zo zou de stuurgroep van KIS-SIC kunnen
rapporteren aan het Nationaal Forum en kan het Nationaal Forum input geven.
Uitgaan
•
•

Kennisgeving wederuitvoer, proces laten aansluiten op binnenkomen
Consolidatie en link met brexit (voorstel gelanceerd in april 2019 door Albert Palsterman)

Accijnzen
•
Vereenvoudigingen en digitalisering
•
E-commerce
•
Level playing field verschillende regio’s verzekeren
Communicatie
•
SWG Brexit: focus naar input handelsakkoord
•
Verder uitrollen van 3C (eventueel opnieuw AEO-congress)
•
Klare taal (leesbaarheid)
•
Andere voorstellen (niet-prioritair): user experience productfiches, maandelijkse nieuwsbrief, opvolging van uitwerking SLA,
globale faciliteringsgraad van AEO rapporteren (meten van transactionele selectie voor fysieke controles en wat als ze geen
AEO waren, publiek of enkel naar AEO-bedrijven communiceren), ppt rond producten
ICT

•
•
•

Globalisatie (timeplanning o.b.v. milestones)
Roadmap IT AADA
MoU
1

•
SWG ICT - Softwareproviders blijft zich richten op de praktische problemen.
Disclaimer: mogelijks wel nog te bekijken in functie van de zaken die vanuit de andere werkgroepen worden voorgesteld.
Controleprocessen
Feedback leveren op de herziening van de processen, die het departement Processen en Methodes plant uit te voeren in 2020.
Belangrijk dat de douaneadministratie verduidelijkt wat ze verwacht van het Nationaal Forum. De herziening betreft voornamelijk een
interne oefening AAD&A, wel geeft de private sector aan te kunnen ondersteunen in het verkrijgen van meer inzichten in de
goederenstroom/productiestroom.
Agendapunt 2: Evaluatie ODB
De private sector evalueert de vergadering als positief: piloot rond self-assessment en grensoverschrijdend overbrenging RTO zijn 2 punten
waarop de private sector graag verder werkt binnen de Benelux.
De volgende vergadering vindt op 14 februari plaats om 13u30, zaal A12.
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