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Stuurgroep 

VERSLAG   30/10/2020 

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), 
Dorothy Cardoen (AAD&A), Kurt Verhaeren (Comeos), Herman Van Cauwenberghe (AAD&A), Kevin 
Verbelen (Agoria), Marc Wouters (Total voor Petroleum Federatie), Werner Rens (AAD&A) 

VERONTSCHULDIGD 
Pierre De Borggraef (AAD&A), Johan Van Dingenen (Nike), Joëlle Delvaux (AAD&A), Liesbet 
Fransen (AAD&A), ), Luc Vande Velde-Poelman (AAD&A), Kristian Vanderwaeren (AAD&A) 

 
Agendapunt 1: Actiepunten vorige vergadering 
Stavaza Beroepsbekwaamheid 
Luc Van De Velde-Poelman deelt mee dat het vernieuwd Ministerieel Besluit (MB) (nadat het vorige MB negatief advies kreeg van de 
Raad van State) nog altijd 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Stavaza Boetecatalogus 
Luc Van De Velde-Poelman deelt mee dat de herziene versie van de boetecatalogus klaar is. Geen commentaren van private sector 
ontvangen, wel nieuwe interne commentaren voornamelijk over de toepasbaarheid bij inbreuken vastgesteld in luchthavens. Nieuwe 
target is 1 december. 
 
Organisatie Algemene Vergadering 2020 
Het secretariaat publiceerde de communicatie (annulatie AV + oplijsten van resultaten overleg Naforna over covid-19 + goede 
samenwerking in kijker zetten), zie https://www.naforna.be/nl/nieuws/17092020-algemene-vergadering-uitgesteld.  
 
Deelname aan virtuele vergaderingen door personen zonder mandaat 
Het secretariaat publiceerde afspraken voor deelname aan Teams-vergaderingen van het Nationaal Forum, zie 
https://www.naforna.be/nl/nieuws/18092020-afspraken-digitale-vergaderingen.  
 
Jan Van Wesemael vraagt wie de contactpersonen zijn op het nieuwe kabinet.  Dit zijn: 

• Kenneth Vyncke: hoofd cel fiscaliteit 
• Fabrice Lambotte: reglementering BTW (fabrice.lambotte@vincent.minfin.be) 
• Clara Van Hemelrijck: douane + accijnzen (clara.vanhemelrijck@vincent.minfin.be) 

 
Jan deelt eveneens mee dat er op de site van de FOD FIN een publieksraadpleging is over de nieuwe btw-regelgeving rond e-
commerce. De minister wenst hiermee de burgers en bedrijven meer te betrekken bij het wetgevend werk van de FOD FIN . Jan deelt 
ook mee dat hij vernomen heeft van de Europese Commissie dat er geen uitstel meer verleend zal worden voor de inwerkingtreding 
van deze nieuwe regelgeving (in voege op 1 juli 2020). Werner Rens voegt toe dat voor de Belgische douanesystemen vooral de 
impact van het aantal berichten aanzienlijk is. 
 
Kristian Vanderwaeren heeft een vergadering gehad met de minister over het uitvoeren van het regeerakkoord, maar heeft nog geen 
feedback gegeven. Volgens de private sector is het uniek dat het regeerakkoord zoveel aandacht heeft voor douanematerie.  
 
Agendapunt 2: Feedback Open Forum (e-Glob en ICS2) 
Bart Engels deelt mee dat voor het Open Forum e-Globalisaties 260 inschrijvingen en 220 deelnemers waren. De vergunninghouders 
werden rechtstreeks uitgenodigd. Voor het Open Forum ICS 2 waren er 160 inschrijvingen en 130 deelnemers. Beide edities waren 
dus een groot succes. Open Forum is ook voor niet-leden van het Nationaal Forum, maar een duidelijke doelgroep staat telkens 
vermeld in de uitnodiging. Via het feedbackformulier ontvingen we een positieve score (meer dan 4/5). Er waren enkele opmerkingen 
over het taalgebruik. Dit kan wijzen dat er ook niet-leden deelnemen aan de infosessie, die nog niet vertrouwd zijn met het concept 
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om in één taal te presenteren en de slides te tonen in de andere landstaal . Een aparte sessie FR en NL organiseren is niet haalbaar, 
daar de experts vaak niet perfect tweetalig zijn. 
 
Jan Van Wesemael en Kevin Verbelen halen aan dat simultaanvertaling ook niet altijd een oplossing is  en bovendien duur is. 
 
De leden van de Stuurgroep besluiten dat er voorlopig verder gewerkt wordt zoals de vor ige edities, met een duidelijke toelichting 
over het taalgebruik tijdens de inleiding (zowel in het Frans als in het Nederlands). Voorlopig wordt er dus niet overgeschakeld naar 
het presenteren in het Engels. 
 
Agendapunt 3 : Korte stavaza werkgroepen 
WG Operations 

- SWG Consolidatie: vergadering 20/10 (zie verslag), volgende vergadering 9/11 
- SWG Brexit: volgende vergadering 9/11 
- Digitaliseren van oorsprongscertificaten: Dorothy heeft dit bekeken met Operations CC en het blijkt niet mogelijk 
- Infosessie ICS2 (29/10): signalen ontvangen om te starten met analyse voor maritieme stromen  

 
WG Accijnzen 
Vergadering 16/10 (kick off en overlopen + bespreken van de voorgestelde actiepunten, zie verslag), sindsdien 2 interne 
vergaderingen voor de opvolging van de actiepunten. Oproep SWG E-commerce en accijnzen (deadline 9/11). Volgende vergadering 
18/12. 
 
WG Communicatie & Marketing 
Vergadering 9/10 (zie verslag), volgende vergadering 14/1. Binnenkort lancering nieuwsbrief AAD&A. 
Met federatie Forward Belgium afgesproken om aan de bedrijven die een EORI-nummer ontvangen hebben een communicatie te 
sturen over de Brexit: vanaf 1 januari 2021 aangiftes in te dienen. 
Oproep naar bedrijven voor inbreng in vergaderingen. Werner haalt het voorbeeld van e-commerce aan, de private sector (zoals de 
douanevertegenwoordigers) kan innovatieve ideeën voorstellen. 
 
Herman Van Cauwenberghe meent dat parallelle gesprekken met federaties een bedreiging kunnen zijn voor het Nationaal Forum. 
Volgens Abram Op de Beeck staat het de federaties vrij om bilateraal in gesprek te gaan met de AAD&A en is het aan de AAD&A om 
hier wijs mee om te gaan. 
 
WG Digitale strategie 
- E-Globalisatie: 2 piloten aan de slag, bugs aan het corrigeren + infosessie e-Globalisatie (15/10) 
- Digitale strategie: infosessie ICS2 (29/10), in navolging van infosessie februari, nog geen input ontvangen van private sector 
- MoU: nog geen input ontvangen van private sector, in de loop van volgende week zal Johan Van Dingenen hiervoor contact opnemen 
 
WG Europese en algemene bepalingen 
Vergadering 21/9 (zie verslag). 
 
Varia 

• Logo: feedback op voorstellen => graag een herwerkt voorstel 
 

   
 

• Finale update over project VIL tijdens volgende vergadering 18/12 
• Data vergaderingen Stuurgroep 2021 om 13u30: 26/2, 23/4, 18/6 

 
 

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 18 december om 13u30. 
 

https://www.naforna.be/nl/system/files/20201020_Verslag_SWG_Consolidatie%20.pdf
https://www.naforna.be/nl/system/files/20201016_Verslag_Accijnzen.pdf
https://www.naforna.be/nl/system/files/20201009_Verslag.pdf
https://www.naforna.be/nl/system/files/20200921_Verslag_WG_EAB.pdf

