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Stuurgroep 

VERSLAG   23/04/2021 

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

NOTULIST Sophany Ramaen (Secretariaat Nationaal Forum) 

AANWEZIG 

Kristian Vanderwaeren (AAD&A), Sophany Ramaen (AAD&A), Abram Op de Beeck (BASF voor 
VBO), Jessy Van Aert (EVONIK voor ESSENSCIA), Jan Van Wesemael (Alfaport - Voka), Dorothy 
Cardoen (AAD&A), Kurt Verhaeren (Comeos), Marc Wouters (Total voor Petroleum Federatie), 
Joëlle Delvaux (AAD&A), Kevin Verbelen (Agoria), Jef Hermans (Portmade voor Forward Belgium), 
Werner Rens (AAD&A), Bart Engels (AAD&A),  

VERONTSCHULDIGD 
Pierre De Borggraef (AAD&A), Chris De Clerck (AAD&A), Luc Vande Velde-Poelman (AAD&A), 
Liesbet Fransen (AAD&A), 

 
De vergadering start met het voorstellen van nieuwe managers bij de AAD&A: 

• Sabine De Schrijver: regionaal centrumdirecteur van Antwerpen 
• Rudi Lodewijks: regionaal centrumdirecteur van Hasselt 
• Bert Matthijs: Administrateur Operaties 

 
Agendapunt 1: Vak 2 invoeraangifte 
Het invullen van vak 2 van de invoeraangifte is sinds vorig jaar een nationale verplichting. Binnenkort wordt dit een Europese 
verplichting. De gegevens van vak 2 zijn belangrijk voor de risicoanalyse. Kristian Vanderwaeren roept op om dit vak correct in te 
vullen.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Agendapunt 2: Actiepunten vorige vergadering 
 
Stavaza Beroepsbekwaamheid 
De dienst Opleiding werkt aan het communicatieplan en zal het binnenkort intern voorleggen. Ze verstuurt in mei een mail naar de 
vooraf aangemelde instellingen en voorziet de nodige publicaties. De ingediende dossiers zal ze tijdens de zomermaanden verwerken. 
 
Stavaza Boetecatalogus 
De boetecatalogus wordt 26 april gepubliceerd. 

 
 
 
 
 
 

Digital Gateweway2Government project 
Chris De Clerck laat weten dat hij de update van het visiedocument nog moet finaliseren. 
 
Kristian Vanderwaeren licht toe dat er discussies gaande zijn over de governance (bv. hoe gebeurt prioritering) en de financiering. 
De formele ondertekening zal pas in het najaar plaatsvinden. De bedoeling is dat de facilitering ondersteund wordt (bv. in geval van 
noodprocedure). 
 
Abram Op de Beeck laat weten dat bij de private sector het belang van de Port Community Systems (PCS) toeneemt. Het is dus 
belangrijk dat de private sector een zicht heeft over de evolutie van de samenwerking tussen de PCS en de AAD&A. 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Nieuwsbericht over invullen vak 2 op website Naforna + doorsturen naar 
federaties + naar dienst Communicatie voor actuabericht op website AAD&A 

Secretariaat Naforna 23/04/2021 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Boetecatalogus versturen naar secretariaat Naforna voor publicatie 
Luc Van de Velde – 
Poelman 

26/04/2021 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Update van visiedocument PCS doorsturen naar secretariaat Naforna voor 
publicatie 

Chris De Clerck 30/05/2021 

https://www.naforna.be/nl/nieuws/23042020-vak-2-verplicht-voor-de-invoeraangifte
https://www.naforna.be/nl/nieuws/23042021-vak-2-verplicht-voor-de-invoeraangifte
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AEO-rapportering PLDA 
 
Er is veel ontevredenheid bij de economische operatoren hierover. Heel wat bedrijven hebben hun interne controle afgestemd op de 
rapportage die ze ontvingen van de AAD&A. Door het gebrek aan middelen, heeft de AAD&A besloten om de automatische rapportage 
enkel te voorzien voor de AEO-bedrijven. 
 
Jessy Van Aert deelt mee dat toen de private sector de vraag stelde voor een automatische rapportage voor AEO’s, de AAD&A er niet 
bij vermeld had dat ze de rapportage voor de niet-AEO’s zou afschaffen en de gerapporteerde data zou beperken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agendapunt 3 : Korte stavaza werkgroepen 
 
Consolidaties 
De laatste vergadering vond plaats op 6 april, zie verslag. O.a. de logistieke enveloppe van de Franse douane kwam ter sprake. De 
volgende vergadering zal doorgaan op 14 juni. 
 
Brexit 
De laatste vergadering vond plaats op 15 maart, zie verslag. De volgende vergadering zal doorgaan op 6 mei. 
Er vond een eerste overleg plaats met de AAD&A, de Britse douane en de voorzitter van de Belgische private sector Raymond Troch 
over de praktische modaliteiten van het nieuw overlegplatform BIFCom. Een eerste vergadering van BIFCom zal doorgaan op 5 mei. 
Nadien wordt plenair gerapporteerd in de SWG Brexit op 6 mei. Alle federaties die zullen deelnemen aan het overleg BIFCom hebben 
een vertegenwoordiger aangeduid. 
 
Softwareproviders 
De laatste vergadering vond plaats op 25 maart, zie verslag. De volgende vergadering zal doorgaan op 3 juni. 
E-globalisatie: Eén piloot nog steeds in afwachting van aanpassing van de vergunning om in productie te gaan, een andere piloot 
maakt zich ook op om in productie te gaan. Chris De Clerck wacht nog altijd op feedback van Johan Van Dingenen voor de MoU en 
de infosessie rond MASP. 

 
 
 
 
 

 
Communicatie & Marketing 
De laatste vergadering vond plaats op 1 april, zie verslag. De volgende vergadering zal doorgaan op 25 juni. Tijdens de vergadering 
gaf de AAD&A een presentatie over de leveranciersverklaringen en oorsprong in het kader van de Brexit. Het toepassen van de 
oorsprongsregels is erg ingewikkeld.  
Joëlle Delvaux vestigt de aandacht op het feit dat het toepassen van de oorsprongsregels complex is voor ondernemingen (in het 
bijzonder voor KMO’s) gezien ze tot nu toe geen kennis noch ervaring met de douanewetgeving of douaneformaliteiten nodig hadden 
binnen de EU met VK als lidstaat. . In het DWU (feitelijk bestaande uit 4 verordeningen) betreft het materie dat zelfs voor experten 
complex is. 
 
Dorothy Cardoen vermeld de “Access to trade market”- website, met de applicatie ROSA. Deze blijkt niet zo gebruiksvriendelijk. De 
Europese Commissie geeft e-learnings over gebruik ROSA. 
 
Abram Op de Beeck verwijst naar de website over oorsprong van de Duitse Douane als best practice. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Werner Rens deelt mee dat er tijdens de laatste vergadering van de werkgroep Communciatie en Marketing de contactgegevens van 
de hulpkantoren besproken werden. Die staan in het instrument Annucomp. Leden van de private sector zullen de 
gebruiksvriendelijkheid voor enerzijds douanematerie en anderzijds accijnsmaterie onderzoeken. 
 
Europese en algemene bepalingen 
De laatste vergadering vond plaats op 17 maart, zie verslag. De volgende vergadering zal doorgaan op 16 juni. 
 
Varia 
 

• Jef Hermans deelt mee dat de aangever niet altijd op de hoogte is van de annulatie van selecties S&S. Dit leidt tot het 
onnodig blokkeren van zendingen. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Argumenten en opmerkingen over AEO-rapportage verzamelen en 
doorsturen naar forumda@minfin.fed.be 

Kevin Verbelen 16/07/2021 

Interne beslissing over rapportage o.b.v. input private sector AAD&A 30/07/2021 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Johan Van Dingenen contacteren Abram Op de Beeck 30/04/2021 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Bekijken met dienst Wetgeving hoe de operatoren geholpen kunnen worden 
met het toepassen van de oorsprongsregels in het kader van de Brexit 

Joëlle Delvaux, 
Dorothy Cardoen 

30/05/2021 

https://www.naforna.be/nl/system/files/20210406_Verslag_SWG_Consolidatie.pdf
https://www.naforna.be/nl/system/files/20210315_swg_brexit.pdf
https://www.naforna.be/nl/system/files/20210325_ICT_Software_providers_Report_0.pdf
https://www.naforna.be/nl/system/files/20210401_Verslag.pdf
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
https://wup.zoll.de/wup_online/index.php
https://eservices.minfin.fgov.be/annucomp/main.do
https://www.naforna.be/nl/system/files/20210317_Verslag_WG_EAB_0.pdf
mailto:forumda@minfin.fed.be
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• Dorothy Cardoen en Jan Van Wesemael plannen een eerste vergadering van de WG Operations op 28 mei. De draft van de 
MIG PN/TS zal binnenkort gedeeld worden. AAD&A zal de economische operatoren bevragen over de planning van ICS 2. 

• Jan Van Wesemael bekijkt met Kristian Vanderwaeren en Luc Van de Velde-Poelman de organisatie van het event over 
sanctiebeleid. Die was voorzien in juni, maar het is nog onduidelijk of de studie van de UAntwerpen publiek mag gemaakt 
worden. De Europese Commissie moet hierover reageren. 

• Voka Brussel en Febetra hebben gevraagd of een Green Lane met de UK niet opgezet kan worden. Dit zal besproken worden 
in de SWG Brexit. 

• In het kader van de componentisering van PLDA gaat de AAD&A de analyse opstarten om de AC4 af te splitsen. Het is dan 
meteen het moment om die eventueel te herdenken. Dit momentum moet nu gegrepen worden, aangezien daarna de er 
niet opnieuw wijzigingen zullen doorgevoerd worden. Reeds op tafel: AC4 deels automatisch laten invullen/opmaken door 
referentie naar voorafgaande e-AD of vergunning, en nog een beperkt aantal velden aanvullen. 

 
 
 
 
 
 
 

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

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Annulatie van S&S selecties bekijken Dorothy Cardoen 30/05/2021 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Input aanleveren over vereenvoudigingen AC4 
WG Accijnzen (Kurt 
Verhaeren) 

30/06/2021 


