Stuurgroep
VERSLAG

04/09/2020

VOORZITTER

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

NOTULIST

Sophany Ramaen (Secretariaat Nationaal Forum)

AANWEZIG

Sophany Ramaen (AAD&A), Chris De Clerck (AAD&A), Abram Op de Beeck (BASF voor VBO), Bart
Engels (AAD&A), Jessy Van Aert (EVONIK voor ESSENSCIA), Jan Van Wesemael (Alfaport - VOKA),
Johan Van Dingenen (Nike), Jeroen Sarrazyn (AAD&A), Joëlle Delvaux (AAD&A), Kristian
Vanderwaeren (AAD&A), Liesbet Fransen (AAD&A), Dorothy Cardoen (AAD&A), Kurt Verhaeren
(Comeos), Luc Vande Velde-Poelman (AAD&A),Herman Van Cauwenberghe (AAD&A), Kevin
Verbelen (Agoria), Marc Wouters (Total voor Petroleum Federatie), Pierre De Borggraef (A AD&A)

VERONTSCHULDIGD

Jef Hermans (Portmade voor VEA-CEB), Werner Rens (AAD&A),

Agendapunt 1: Stavaza Beroepsbekwaamheid
Luc Van De Velde-Poelman deelt mee dat een vernieuwd Ministerieel Besluit (MB) (nadat het vorige MB negatief advies kreeg van de
Raad van State) momenteel bij het kabinet ter goedkeuring ligt. Dit nieuw MB baseert zich op het Koninklijk Besluit over
douanevertegenwoordiging. In bijlage van het MB zit een oplijsting van de materie die de opleider moet aanbieden.
De dienst Opleiding van de AAD&A zal de aanvragen ontvangen en zal onderzoeken of het attest kan verleend worden (max. periode
van 4 jaar). Als een opleiding zo’n attest krijgt van de AAD&A, dan telt het volgen van deze opleiding als een bewijs van voldoende
kennis van douane en accijnzen.

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Overleg met dienst Opleiding om communicatie (na goedkeuring kabinet)
zo snel mogelijk op te starten, via o.a. de communicatiekanalen van het
Nationaal Forum

Luc Van De VeldePoelman

30/09/2020

Agendapunt 2: Stavaza Boetecatalogus
Luc Van De Velde-Poelman deelt mee dat de herziene versie van de boetecatalogus klaar is. Deze houdt zoveel mogelijk rekening met
de ontvangen commentaren. De AAD&A zal de boetecatalogus toepassen vanaf 1 oktober. Dit betreft een canvas dat aan niemand
verplicht wordt opgelegd en bevat in eerste instantie onregelmatigheden en inbreuken die te vermijden zijn, mits de nodige aandacht.
Luc zal de boetecatalogus aan de leden van het Nationaal Forum op 21/9 toelichten (tijdens de werkgroep Europese en Algemene
bepalingen). De interne communicatie zal gebeuren op 8/9, tijdens het overleg met de regionale centrumdirecteurs.
Agendapunt 3 : Organisatie Algemene Vergadering 2020
De leden concluderen om in 2020 geen algemene vergadering te houden. Enerzijds door de beperkende maatregelen wegens covid19, anderzijds omdat het laatste half jaar veel operationele zaken besproken w erden rond covid-19 binnen het Nationaal Forum,
waardoor de werkgroepen hun normale werking niet hebben kunnen verderzetten.

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Draft communicatie opstellen (annulatie AV + oplijsten van resultaten
overleg Naforna over covid-19 + goede samenwerking in kijker zetten)

Secretariaat Naforna

30/09/2020

Communicatie rapportage covid-19 verspreiden

Leden Stuurgroep

15/10/2020

Kristian Vanderwaeren vraagt aan de private sector om het memorandum van het VBO eventueel te herzien n.a.v. de lopende
regeringsonderhandelingen. Abram Op de Beeck zal de laatste versie van het memorandum bezorgen aan de leden van de Stuurgroep .
Agendapunt 4: Deelname aan virtuele vergaderingen door personen zonder mandaat
De leden concluderen dat enkel de leden van het Nationaal Forum mogen toegelaten worden aan de vergaderingen, zelfs als ze
online plaatsvinden. Zo lang de vergaderingen virtueel verlopen, zal het secretariaat geen restricties opleggen qua aantal leden van
dezelfde federatie (max. 2 voor fysieke vergaderingen). Plaatsvervangers van leden zijn eveneens welkom.
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NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Afspraken oplijsten voor deelname aan Teams-meeting van het Nationaal
Forum

Secretariaat Naforna

30/09/2020

Varia
•

Brexit:
Jeroen Sarrazyn deelt mee dat 29/10 een brexit-event plaatsvindt voor 3C-bedrijven. De subwerkgroep Brexit zou opnieuw
samenkomen de 2 de of 3 de week van oktober.
De Brexitonderhandelingen hebben nog niet geleid tot een akkoord en er is weinig optimisme van de onderhandelaars
over het verder verloop.
Het protocol rond Noord-Ierland maakt integrerend onderdeel uit van het getekende uittredingsakkoord en hangt bijgevolg
niet af van een eventueel handelsakkoord. Volgens het protocol zal Noord-Ierland deel uitmaken van het douanegebied
van het VK, maar zal het de Europese douanewetgeving toepassen, met inbegrip van het Europese tariefstelsel. Bijgevolg
kunnen goederen vrij overgebracht worden tussen de Ierse Republiek en Noord-Ierland.
Om de integriteit van de Europese eengemaakte markt te beschermen, wordt ervan uitgegaan dat het risico steeds
aanwezig is dat goederen vanuit het VK naar de EU worden gebracht. Een Joint Committee kan nog regels opstellen voor
uitzonderingen. Een toezichtmechanisme voor de EU is voorzien, maar ook dit maakt nog het voorwerp uit van
onderhandelingen.
Abram Op de Beeck vraagt of de AAD&A niet veel problemen verwacht aan de Belgische grens i.p.v. aan de Britse grens,
aangezien ze in de UK het eerste half jaar een transitie inlassen (geen invoerdocumenten nodig). Volgens Kristian
Vanderwaeren zal deze Britse beslissing niet de problemen aan de Belgische grens vergroten. De Europese Commissie zal
toezien dat de lidstaten de UCC toepassen, dus België kan geen transitieperiode toelaten. De AAD&A zal wel een
overgangsperiode inlassen voor het geven van boetes bij overtredingen n.a.v. de brexit.

•

Overbrenging RTO:
Bart Engels deelt mee dat de bedrijven voor de piloot zijn gekozen. De berichtenuitwisseling via PLDA kan pas in oktober
getest worden (i.p.v. september). De auditteams worden gebriefd alvorens te starten met de audit bij de gekozen
bedrijven.

•

Werkgroep IN/UIT:
Jan Van Wesemael en Dorothy Cardoen lichten toe dat ze hun prioriteiten besproken hebben. Ze wensen via kleinere
projectgroepen zaken uit te werken, zoals: hoe voorraadadministratie in toekomst uitbouwen, kennisgeving van
wederuitvoer, implementatie ICS2, procedure rond provisie. Chris De Clerck wijst erop dat deze projecten ook haalbaar
moeten zijn op vlak van IT. Voor IT-projecten die buiten de Europese verplichtingen vallen, zijn er helaas niet voldoende
middelen aanwezig. Hij herhaalt ook dat het project overbrenging RTO een tijdelijke oplossing is, tot de
goederencomptabiliteit hertekend is.

Tot slot zijn er n.a.v. de herstructurering enkele wijzigingen in de convenors. De leden nemen afscheid van de volgende convenors
en bedanken hen voor hun bijdrage aan de goede werking van het Nationaal Forum:
•
Dirk Aerts
•
Pieter Haesaert
•
Jeroen Sarrazyn
•
Nathalie Delestienne
•
Kim De Concink
•
Jan Robbroeckx
De volgende nieuwe leden van de Stuurgroep worden verwelkomd:
•
Herman Van Cauwenberghe
•
Pierre De Borggraef
•
Kevin Verbelen
•
Marc Wouters
•
Claudio Codognotto
De volgende vergadering vindt plaats om vrijdag 30 oktober om 13u30.
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