Stuurgroep
VERSLAG
VOORZITTER
NOTULIST

PRÉSENTS

VERONTSCHULDIGD

19.11.2021
Kristian Vanderwaeren (AAD&A) en Abram Op de Beeck (BASF voor VBO)
Bart Engels (Secretariaat Nationaal Forum)
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), Jef Hermans (Portmade voor Forward Belgium), Werner R ens (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) , Abram Op de Beeck (BASF
voor VBO), Dorothy Cardoen (AAD&A), Jeroen Sarrazyn (AAD&A)
Pierre De Borggraef (AAD&A), Liesbet Fransen (AAD&A), Kevin Verbelen (Agoria), Bert Matthijs
(AAD&A),

Agendapunt 1: Verslag vorige vergadering
Er werden geen opmerkingen ontvangen met betrekking tot het verslag van de vorige vergadering.
Agendapunt 2: SWG Brexit - Omschakeling naar Operations
De subwerkgroep Brexit werd in het leven geroepen om de aankomende wijzigingen die Brexit met zich zou
meebrengen voor te bereiden, processen te analyseren en daar waar nodig oplossingen en toelichting te voorzien.
Ook na Brexit bleef de subwerkgroep actief om eventuele issues snel aan te kaarten. Momenteel zijn er minder
concrete thema’s. Ondertussen werd, in samenwerking met de UK, het Belgian-UK Borders Industry Facilitation
Committee (BIFCOM) opgericht. Dit bilaterale overlegorgaan legt de focus op maritiem transport. Aan dit overleg
nemen afgevaardigden van zowel overheidsinstanties als beroepsfederaties van België en UK deel. Operationele
problemen kunnen hier verder besproken worden.
Gezien er nog enkele belangrijke aspecten aan bod zullen komen lijkt het opportuun om de subgroep in de toekomst
te behouden en, indien nodig, bepaalde zaken snel bespreekbaar te maken. Momenteel staat de SWG Brexit on hold.
Een mogelijk te bespreken aspect is “Artikel 16”. De AAD&A geeft evenwel aan at ze fundamenteel niet veel te zeggen
heeft over art 16. Indien nodig zal ze haar partners betrekken.
Het betreft een clausule in het Noord-Ierse protocol, een van de belangrijkste elementen van de
terugtrekkingsovereenkomst, die het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU in januari 2020 juridisch heeft
bekrachtigd. De clausule staat beide partijen toe maatregelen te nemen, of "vrijwaringsmaatregelen", als het protocol
leidt tot "ernstige economische, maatschappelijke of milieuproblemen die waarschijnlijk zullen blijven bestaan, of tot
verlegging van het handelsverkeer".
Een recap van de resultaten is terug te vinden in de presentatie. De verslagen van BIFCOM kan u hier terugvinden.
Een meeting van de SWG Brexit voorzien we einde januari, begin februari.
Agendapunt 3: Communicatie MASP
In 2022 en 2023 zullen er verschillende gekende/vertrouwde processen herzien worden in het kader van het MASP.
• UCC review of import systems
• UCC AN/PN/TS
• UCC AES
• UCC NCTS Phase 5
1

•

UCC CCI

Ter voorbereiding van de aankomende wijzigingen zal de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A)
een informatiesessie inplannen in de week van 24 januari waarin de Business Analisten de AS IS situatie afzetten tegen
de TO BE situatie, om zo nogmaals een duidelijk overzicht te geven van de aankomende wijzigingen.
Daarnaast voorziet de AAD&A een sprintplanning van de verschillende processen. Deze is momenteel in aanmaak.
Deze infosessie beschouwen zal vrij bij te wonen zijn en niet beperkt tot leden van het Nationaal Forum. Om een zo
breed mogelijk bereik te garanderen zal deze sessie digitaal doorgaan in de week van 24 januari.
De AAD&A geeft aan dat de operatoren dringend moeten starten met het in kaart brengen van de eigen processen en
het nagaan van verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld inzake het indienen van aangiften en het aanleveren van data.
ACTIEPUNT

VERANTWOORDELIJKE

Inplannen AV/Infosessie (niet op 26 januari)

Nationaal Forum

De AAD&A gaat na of er via Team Economic Support mogelijkheden zijn om
een SPOC af te vaardigen.

AAD&A

EINDDATUM

Week 24 januari
2022
Week 22 november
2021

Agendapunt 4: Communicatie Werkmethoden AAD&A

Toelichting:
• Communicatie van gevalideerde en gepubliceerde methoden intern.
• Selectie van methoden die financiële, procedurele of operationele gevolgen hebben voor de particuliere sector.
• Geen mededeling over de methode zelf, maar over het effect ervan en nuttige informatie over de pri vate sector.
Bijvoorbeeld bij een nieuw beleid inzake geschillenbeslechting, nieuwe aanvraagformulieren, nieuwe
auditvoorschriften, enz.
• Communicatie zal lopen via:
o De website van de AAD&A
o De website van het Nationaal Forum.
o De nationale forumgroepen, door de vertegenwoordiger van het Departement Processen en Methoden
ACTIEPUNT

VERANTWOORDELIJKE

De impact van de processen bundelen op een component van de website?
Werner Rens
Fisconet?
Mogelijkheid om de operatoren eerst te informeren over de alvorens te
AAD&A
publiceren?

EINDDATUM

21 januari 2022
21 januari 2022
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Agendapunt 5: MoU Digitale Strategie
De bestaande documenten werden opnieuw doorgenomen door de convenors van de WG. In een volgende fase zullen
de convenors de scope definieren en nagaan welke aspecten weerhouden worden en welke niet.
ACTIEPUNT

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Bepalen Scope en kernaspecten

Convenors

21 januari 2022

Agendapunt 6: Overzicht werkgroepen
•
•
•

WG Communicatie & Marketing: Verslag
WG Europese en Algemene Bepalingen: Verslag
SWG PN/TS: Verslag

Agendapunt 7: Varia
•

Topics voor Algemene Vergadering: MASP, Onderwaardering, 100%, Groen Dimensie , …
o Datum nog te bepalen

Datum volgende vergaderingen Stuurgroep: De volgende vergaderingen gaat door op 21 januari om 13u30.
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