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Stuurgroep 

VERSLAG    01.10.2021 

 

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

NOTULIST Bart Engels (Secretariaat Nationaal Forum) 

PRÉSENTS 

Kristian Vanderwaeren (AAD&A), Jessy Van Aert (EVONIK voor ESSENSCIA), Jan Van Wesemael 
(Alfaport - Voka), 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), Luc Vande Velde-Poelman (AAD&A), Chris De Clerck (AAD&A), Johan Van 
Dingenen (Nike voor Voka), Didier Kinsoen (John Cockerill voor Agoria), Kristof Vranckaert 
(AAD&A) 

VERONTSCHULDIGD 
Pierre De Borggraef (AAD&A), Abram Op de Beeck (BASF voor VBO), Dorothy Cardoen (AAD&A), 
Bert Matthijs (AAD&A),  Liesbet Fransen (AAD&A) 

 
 

Agendapunt 1: Actiepunten vorige meeting 

• Annulatie van S&S selecties: Bij een selectie van S&S is enkel de scheepsagent gekend. De partij die de navolgende 
aangifte maakt is op dat ogenblik nog niet gekend en kan bijgevolg ook niet verwittigd worden. Inzake annulatie 
wordt er meer info opgevraagd.  

• Communicatie lijst circulaires: Een communicatie omtrent de gepubliceerde circulaires lijkt geen weerwaarde te 
zijn omwille van volgende redenen: 

o De circulaires betreffen geen nieuwe informatie maar zijn over het algemeen bijwerkingen of 
aanpassingen van de bepalingen van het douanewetboek van de Unie van de bestaande oude 
circulaires/instructies. 

o De circulaires van de dienst Wetgeving hebben alleen betrekking op de regelgeving, de uitleg en de 
correcte toepassing van het DWU en de douane- en belastingswetgeving.  

o Al de circulaires zijn beschikbaar en gepubliceerd op Fisconet.  
o De belangrijke wijzigingen inzake het DWU worden door de Commissie aangekondigd tijdens de Trade 

Contact Group. 

• Met betrekking tot de Werkmethoden van de AAD&A vragen de federaties om op voorhand geïnformeerd te 
worden over de aankomende wijzigingen. Dit om de nodige voorbereidingen te treffen over hoe hier mee omgaan 
en hoe hier op inspelen?  
 

ACTIEPUNT VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Intern overleg AAD&A : Communicatie Werkmethoden & Nota’s Bart Engels 
20/10/2021 
(=datum overleg) 

Annulatie S&S selecties Dorothy Cardoen 19/11/2021 

 
 
Agendapunt 2: Bespreking Algemene Vergadering 

• Voorstel: Niet zo zeer de focus leggen op de activiteiten van het Nationaal Forum van het afgelopen anderhalf jaar 
maar eerder een terugblik te geven vanuit operationeel zicht en tegelijkertijd vooruit te kijken naar de uitdagingen 
voor de komende jaren, en dit vanuit het perspectief van de administratie en de private sector. De focus kan 
bijvoorbeeld gelegd worden op de ingrijpende wijzigingen die de integratie van het MASP met zich meebrengt.  

• Gezien de maatregelen die momenteel nog van kracht zijn binnen FOD Financiën werd besloten om de verdere 
bespreking van organisatie van de AV uit te stellen naar 19 november.  

• De voorkeur gaat uit naar een fysieke bijeenkomst.  
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2019-12/2019_masp_overview_en.pdf
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Agendapunt 3: EU Customs Single window 
 

• Dit betreft een project van de Europese Commissie. 

• Het voorstel voor de verordening van de Raad en het Europees Parlement tot vaststelling van de éénloketomgeving 
van de Europese Unie (EU Customs Single Window) voor de douane moet de werking van de douane-unie verbeteren 
door het afhandelingsproces aan de grenzen te stroomlijnen op basis van de artikels 33, 114 en 207 van het  Verdrag 
betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU), met als doel de vervulling van  douaneformaliteiten en 
aanverwante niet-douaneformaliteiten van de Unie te vereenvoudigen.  
Met dit project ligt de focus op  gemeenschappelijke  regels  voor  een  geharmoniseerde  digitale  Europese 
éénloketomgeving voor de douane.. Hierin moeten een reeks digitale diensten die op nationaal en Unieniveau 
bestaan, worden geïntegreerd en onderling verbonden, om het delen van in formatie en de samenwerking tussen 
douaneautoriteiten en bevoegde partnerautoriteiten alsook tussen overheidsinstanties en marktdeelnemers te 
vereenvoudigen. Het gebruik ervan zou voor alle lidstaten verplicht worden. 

• De Administratie vraagt de operatoren/federatie om de juiste signalen te geven aan de Commissie. De grote 
uitdaging bestaat uit het samenbrengen van de verschillende processen en procedures.  

• Jan Van Wesemael geeft mee dat de Europese Federaties nu al input opvragen via Nationale Federaties om tot 
een gemeenschappelijk standpunt te komen. Deze standpunten worden meegenomen naar de Trade Contact 
Group van de  

• Verdere bespreking van dit punt loopt via de WG Europese en Algemene Bepalingen. 
 
Agendapunt 4: Beknopte stavaza werkgroepen 

 
• Operations: SWG PN/TS: Operatoren meegegeven dat er analyse dient gemaakt te worden van de verschillende 

processen. De frequentie van het aantal vergaderingen zal verhoogd moeten worden. De input van de 
verschillende partijen (opname 45:00 – met de partijen) dient immers tot een geheel samengebracht te worden.  

o Het aanpassen van de werkprocessen en hieromtrent communiceren is één van de uitdagingen voor 2022. 
Dit voor zowel federatie als industrie.  

o De convenors gaan na hoe ze een handleiding/leidraad kunnen uitschrijven. 

• SWG Softwareproviders: Tijdens de vergadering werd een overzicht gegeven van de verschillende IT -projecten 
onder het MASP die tegen maart 2023 gerealiseerd worden: 

o UCC review of import systems 
o UCC AN/PN/TS 
o UCC AES 
o UCC NCTS Phase 5 
o UCC CCI 

 PN/TS: Andere manier van werken 
 INVOER / UITVOER / TRANSIT: Wijziging van de aangiften gezien de wijziging van het datamodel.  

 
Agendapunt 5: WG Digitale Strategie: MOU 

• Tijdens de SWG Softwareproviders op 30 september gaf de Douaneadministratie alvast een update omtrent de 
MASP-Planning. De impact van de aankomende wijzingen zal een grote impact hebben op de werkingen en 
processen van de operatoren. De leden van de Stuurgroep bekijken welke rol ze hier opnemen en hoe ze hier mee 
zullen omgaan. Het betreft Chance management proces: Focus ligt bij informeren van bedrijven.  

• Gekende uitdagingen: 
o Wat met vorming, communicatie, testing, … Hoe opzetten voor de uitrol van het MASP.  

▪ Rolverdeling? 
o Hoe omgaan met de communicatie en de aanpak van de verschillende projecten?  
o De sector geeft aan niet helemaal mee te zijn over de impact op de bedrijven. Mogelijke initiatieven: 

▪ Impactfiche 
▪ FAQ 
▪ Infosessies 
▪ Uitschrijven van procedures? 

• Convenors zullen een overleg inplannen om de MoU vorm te geven.  
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-single-window-environment-customs_en
https://www.naforna.be/nl/werkgroep_europese_algemene_bepalingen
https://www.naforna.be/nl/system/files/20210930_ICT_Software_Providers_Presentatie.pdf
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ACTIEPUNT VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Overleg: Convenors WG Digitale Strategie 
Bart Engels, Chris De 
Clerck, Johan Van 
Dingenen 

19/10/2021 
(=datum overleg)  

Delen laatste versie MoU Digitale Strategie – Leden Stuurgroep Bart Engels 04/10/2021 

 
Agendapunt 6: Prioriteiten Werkgroepen 
 
Onderstaande projecten zullen een grote aanpassingen vergen van de economische operatoren.  Om goed voorbereid 
te zijn op de invoering van deze nieuwe tools willen we deze graag binnen het forum bespreken vanuit alle invalshoeken 
(IT-matig, procesmatig, communicatie naar bedrijven,). 
 
Voorstel: 
 

• ICS 2 en de vervanging van de goederencomptabilteit: De opvolging van ICS en PN/TS is voorzien binnen WG 
Operations.  

• Module IDMS 

• Nieuwe AC4 - WG Accijnzen: De Business Case omtrent de herziening van de AC4 ingediend en aan het portfolio 
van uit te voeren projecten toegevoegd. Op basis van de bestaande prioriteiten dient beslist te worden voor welke 
projecten eerst de nodige budgettaire middelen vrijgemaakt zullen worden (niveau FOD Financiën). Gezien dit 
geen Europese verplichting (betreft een Nationaal project) is en er nog geen definitieve goedkeuring is voor de 
opstart van deze herwerking lijkt het momenteel niet opportuun om dit als prioriteit op te nemen. 

 
De leden van de stuurgroep beschouwen de communicatie en voorbereiding van de projecten gelieerd aan het MASP 
als grootste uitdaging voor het komende werkjaar. 
 

ACTIEPUNT VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Intern overleg AAD&A: MASP-communicatie Bart Engels 
15/10/2021 (= 
datum overleg)  

 
 
Agendapunt 7: Data volgende vergaderingen Stuurgroep 
De volgende vergaderingen vinden plaats op 19 november & 21 januari om 13u30. 
 
 


