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VERSLAG

18/12/2020

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), 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), Marc Wouters (Total
voor Petroleum Federatie), Werner Rens (AAD&A), Pierre De Borggraef (AAD&A), Joëlle Delvaux
(AAD&A), Liesbet Fransen (AAD&A), Luc Vande Velde-Poelman (AAD&A)
Kevin Verbelen (Agoria), Chris De Clerck (AAD&A), Johan Van Dingenen (Nike), Kristian
Vanderwaeren (AAD&A), Jef Hermans (Portmade voor Forward Belgium)

Agendapunt 1: Actiepunten vorige vergadering
Stavaza Beroepsbekwaamheid
Luc Van De Velde-Poelman deelt mee dat het kabinet het vernieuwd Ministerieel Besluit (MB) goedkeurde. De Raad van state heeft
advies uitgebracht. Er zijn nog enkele aanpassingen nodig en dan kan het kabinet voor publicatie zorgen (verwacht in januari 2021).
Het volgende is de praktische uitrol en de certificering door de dienst Opleiding van de AAD&A.
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

26/02/2021

Stavaza Boetecatalogus
Luc Van De Velde-Poelman deelt mee dat er intern nog discussie is over de hoogte van de boetes (gelinkt aan e-commerce en
verhouding inbreuken luchtvaart / zeevaart).
Brexit
Herman Van Cauwenberghe deelt mee dat de Europese Commissie vraagt om nationale experten af te vaardigen om toezicht te
houden op het naleven van de afspraken aan de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. De private sector maakt zich ernstige zorgen
over de te verwachten administratieve chaos en de negatieve perceptie die hiermee gepaard zal gaan voor de Belgische douane.
Agendapunt 3: video met nieuwsjaarswensen
De leden keuren de publicatie van de video met de nieuwjaarswensen goed.
Agendapunt 2: Finale update Digital Gateweway2Government project
Eric Verlinden (VIL) geeft de finale update van het project (zie presentatie).
Abram Op de Beeck vraagt wat de volgende stappen zijn. Eerst dient er zich een partij te manifesteren die de projecten wil uitvoeren
(applicaties ontwikkelen). Jan Van Wesemael stelt voor om de randvoorwaarden (financieel aspect van de ontwikkeling, betalend
gebruik of niet, verplichtend of niet, …) van de projecten en de verantwoordelijkheden van de partijen te bespreken in het Nationaal
Forum. Volgens Eric Verlinden dienen zeker de PCS betrokken te worden, ook de so ftware providers en de aangevers. VIL is ook
bereid om hieraan zijn medewerking te verlenen.
De Stuurgroep geeft haar goedkeuring voor het oprichten van een nieuwe werkgroep hiervoor, onder de werkgroep Operations, op
voorwaarde dat de ontwikkelingsplannen van de nieuwe applicatie(s) concreet zijn.

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

Contactgegevens doorsturen naar secretariaat Naforna van de partijen die
betrokken zouden moeten worden in de op te richten werkgroep Naforna
Contact opnemen met PCS om een concrete stand van zaken te krijgen
over de aanvang van de ontwikkeling (noodzakelijk om nieuw e werkgroep
op te starten)
Vragen aan Chris De Clerck naar het formaliseren van de visietekst PCS

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Eric Verlinden

30/12/2020

Convenors WG
Operations

30/01/2021

Sophany Ramaen

30/12/2020

Agendapunt 3 : Korte stavaza werkgroepen
WG Operations
1

-

SWG Consolidatie: vergadering 9/11 (zie verslag + draft werkmethode)
SWG Brexit: vergadering 9/11 (zie verslag) + vergadering 14/12 (update nota Brexit)

WG Accijnzen
Vergadering 18/12 + SWG E-commerce en accijnzen 18/12. Op de vergadering van de WG Accijnzen werd een stand van zaken
gegeven van de actiepunten besproken op de vorige vergadering (verslag volgt nog). Op de SWG Accijnzen en e -commerce werd de
scope van de meeting bepaald, afgesproken dat de sector tegen eind februari best practices van andere lidstaten zou doorsturen naar
de convenor Kurt Verhaeren en dat de sector feedback zal geven op de herwerking van een btw -circulaire aan de collega’s van AAFisc
WG Communicatie & Marketing
Volgende vergadering 14/1. Lancering nieuwsbrief AAD&A.
WG Digitale strategie
Chris De Clerck laat het volgende weten via mail:
1) Globalisatie: De testen met de twee pilootfirma's Scania en Bleckmann zijn zeer bevredigend. Scania heeft ons het signaal gegeven
vrij snel in productie te willen gaan. Bleckmann heeft hun test met een eerste klant succesvol afgerond, en wil reeds een tweede
toevoegen (in test).
2) Eventuele infosesses over MASP, IT, ... general awareness over digitale strategie: nog steeds geen feedback van de private sector.
3) Reactie op tegenvoorstel AAD&A op MoU: nog steeds geen feedback van de private sector.
Secretariaat Naforna zal begin 2021 een meeting beleggen met de convenors voor een stand van zaken.
WG Europese en algemene bepalingen
Vergadering 26/11: verslag volgt in januari. Besproken onderwerpen: KIS-SIC, stand van zaken van Europese dossiers (o.a. tijdelijke
invoer van verpakkingen), verlenging van de geldigheid van de beslissing van de Europese Commissie die invoerrechten en btwvrijstelling voor coronamateriaal verleent, update Guidance Special procedures, brexit, Customs Single Window (lange termijn),
rapportage PLDA voor AEO’s.
Chris De Clerck laat via mail het volgende weten over de AEO-rapportering:
•
het MyMinfin aspect en de rapporten lopen vlot
•
het model was, in samenspraak met de handel, in de subwerkgroep Quick wins, afgestemd, en gevalideerd. Het is zeer
jammer vast te stellen dat de firma's nu een bijsturing vraagt.
Jessy Van Aert en Jan Van Wesemael laten weten dat de huidige rapportage niet dezelfde data -elementen bevatten als afgesproken
in de subwerkgroep Quick wins. Zo werd toen afgesproken dat vak 14 (aangever) er zeker bij zou zijn. Dit is niet het geval voor de
huidige rapportage.

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

AEO-rapportering: Terugkoppelen naar Chris De Clerck

Sophany Ramaen

18/12/2020

AEO-rapportering: Lijst van data-elementen die afgesproken geweest zijn
in de SWG Quick Wins opzoeken

Jessy Van Aert en Jan
Van Wesemael

15/01/2021

AEO-rapportering: Intern opvolgen

Werner Rens

15/01/2021

Agendapunt 4: Voorstel nieuwe logo

De logo’s zijn opgesteld door Marc Wouters. De aanwezigen uiten hun voorkeur voor de logo rechts en prijzen Marc voor de
dynamische en moderne logo’s.
De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 26 februari om 13u30.
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