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Stuurgroep 

VERSLAG    21/01/2022 

 

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

NOTULIST Bart Engels (Secretariaat Nationaal Forum 

PRÉSENTS 

Abram Op de Beeck (BASF voor VBO), Bart Engels (AAD&A), Bert Matthijs (AAD&A), Chris De 
Clerck (AAD&A), Didier Kinsoen (John Cockerill voor Agoria), Dorothy Cardoen (AAD&A) , Jan Van 
Wesemael (Alfaport - Voka), Jef Hermans (Portmade voor Forward Belgium), Jessy Van Aert 
(EVONIK voor ESSENSCIA), Kevin Verbelen (Agoria), Kristian Vanderwaeren (AAD&A), Kristof 
Vranckaert (AAD&A), Kurt Verhaeren (Comeos), Luc Vande Velde-Poelman (AAD&A), Marc Wouters 
(Total voor Petroleum Federatie), Werner Rens (AAD&A), Rudi Lodewijks (AAD&A), Sven Van Der 
Biest (AAD&A), Eline Cuppens (AAD&A) 

VERONTSCHULDIGD 
Pierre De Borggraef (AAD&A), Liesbet Fransen (AAD&A), Johan Van Dingenen (Nike voor Voka), 
Joëlle Delvaux (AAD&A)  

 
 

Agendapunt 1: Actiepunten vorige meeting 

• Infosessie MASP: Zie verder 

• SPOC MASP: Zie verder 

• Communicatie Werkmethoden Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) en de mogelijkheid 
om de operatoren eerst te informeren over de alvorens te publiceren: De AAD&A is momenteel bezig met het 
oplijsten die de processen en de werkmethodes hieraan verbonden die het komende jaar herzien of uitgewerkt 
worden. Op basis van deze oplijsting kan er geanalyseerd worden waar er mogelijk een impact zal zijn op de 
werking van de operatoren. Hieromtrent kan gecommuniceerd worden. Dit omvat geen communicatie omtrent 
over de inhoud van de methode zelf. 

• De impact van de processen bundelen op een component van de website? Fisconet?: Dit dient nog verder bekeken 
te worden met de betrokken diensten/departementen. 
 

 
Agendapunt 2: Stand van zaken KIS-SIC 

• Rudi Lodewijks (AAD&A) en Eline Cuppens (AAD&A) geven toelichting over de Go-Live van KIS-SIC. KIS-SIC staat 
voor Klanten Informatie Systeem/ Kunden-Informationssystem / Système d'information des clients en zal vanaf 17 
januari 2022 beschikbaar voor externe gebruikers via het My Minfin portaal.  Via de applicatie wordt het volledige 
afgifteproces van douane -en accijnsvergunningen geautomatiseerd en het beheer van vergunningen 
gecentraliseerd en vereenvoudigd. 

• In de eerste versie kan je de aanvraag voor de beschikking goedgekeurde plaats indienen. Stapsgewijs volgt de 
toevoeging van de andere vergunningen totdat je alle nationale douane – en accijnsvergunningen online kan 
aanvragen.  Daarnaast kunnen binnenlandse operatoren binnenkort het KIS -SIC portaal gebruiken voor de EORI-
registratie.  

• In de toekomst voorziet de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen (AAD&A) de toevoeging van andere 
functionaliteiten zoals het stopzetten van een aanvraag of de  verlenging van een vergunning.  

• Vragen: 
o Wie kan welk mandaat geven op welke manier? 

Opgenomen in het MyMinfin-portaal. 
o Verschil eigenaar / Mandaat 

Voor eigen KBO-nr: eigenaar, voor een ander Kbo-nr: Mandaathouder 
o Kan 1 persoon een aanvraag doen? Of is het mogelijk om 2 personen te laten tekenen? 

Technisch mogelijkheid dient bekeken te worden. Momenteel niet voorzien. 

• Raadpleeg de presentatie voor meer informatie. 
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Agendapunt 3: Communicatie MASP 
 

• Infosessie voorzien op 25/01/2022. 
o +-400 deelnemers 

• Belangrijk dat operatoren met de info aan de slag gaan om impact op eigen processen verder in kaart te brengen.  
Indien nodig kunnen er nog infosessies gegeven worden. Hierbij dient er wel rekening gehouden te worden met 
de beschikbare capaciteit.  

• SPOC: Deze is voorzien voor de MASP Processen voor de niet-technische vragen (non-helpdesk) 
o Coördinatie via Team Economic Support 
o Contact via e-mail: da.mf.es@minfin.fed.be met melding “MASP + PROCES” 
o De vragen worden gebundeld in een FAQ 
o FLOW: 

 
 

• Raadpleeg de presentatie voor meer informatie. 
 
 
Agendapunt 4: WG Digitale Strategie: MOU 

  

• Inhoud van de MoU vastgelegd door de convenors. Volledige ‘clean-up’ van de initiële versie, met weergave van 
de verschillende standpunten met als doel transparantie te ondersteunen bij volgende gesprekken. 

• NEXT STEPS: 
o Samenstelling van een werkgroep: 
o CRSNP (1 of 2 vertegenwoordigers) 
o Trade (1 of 2 vertegenwoordigers) 
o AAD&A (tbd) 
o NaForNa Stuurgroep (tbd) 
o Werk-sessies om tot een finale versie te komen (startende in februari) 

 
 
Agendapunt 5: Stand van Zaken WG’en 
 

• PN/TS – Zee: Verslag – actiepunt toevoegen WSC en NL 

• SWG Softwareproviders: Focus op de e-globalisatie en MASP-processen. Technische issues kunnen hier aangekaart 
en besproken worden. Informeren omtrent MASP valt onder WG Digitale Strategie.  Verslag 

 
 
Agendapunt 6: Pilootproject Overbrenging RTO 
 
De AAD&A vraagt de leden van stuurgroep (private sector) na te gaan of het pilootproject in stand gehouden moet 
worden of wordt dit afgesloten met PN/TS in het vooruitzicht?  
 

mailto:da.mf.es@minfin.fed.be
https://www.naforna.be/nl/nieuws/12012022-verslag-subwerkgroep-pnts-zee
https://www.naforna.be/nl/nieuws/24122021-verslag-swg-softwareproviders
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Agendapunt 7: Stavaza Herziening AWDA 
 

• Deadline: Parlementair verlof 2022 

• Conceptnota AAD&A einde deze maand: Overzicht van de verder te ontwikkelen activ iteiten ter goedkeuring 
o 4 Elementen als prioriteit: Sancties, Onderzoeksbevoegdheden, Invordering van Belastingen, Niet -Fiscale 

Maatregelen en hoe strafmaten voorzien 
o Sancties:  

▪ Transparantie, voorzien van een apart hoofdstuk. Updaten aan de huidige noden 
▪ Bevoegdheden Europees Parket (PIF-inbreuken): Voor alles sancties 2 niveau’s (opzet / zonder 

opzet) 
▪ Type van de sancties voldoende (boete, verbeurdverklaring, gevangenisstraf)? Dienen er andere 

vormen toegevoegd te worden zoals bepaalde verboden. 
o Onderzoeksbevoegdheden:  

▪ Zijn de middelen waarover de AAD&A beschikt voldoende om de huidige uitdagingen te 
counteren? 

▪ In hoeverre is de wetgeving geëvolueerd zonder aanpassingen in van de AWDA. 
o Invordering: 

▪ Updaten en conform stellen van de bestaande mogelijkheden en eventuele correcties aan de 
wetgeving. 

o Niet Fiscale taken: 
▪ Voor welke Niet-Fiscale maatregelen zou de AAD&A strenger moeten kunnen optreden?  

• Timing: Eind februari zouden de eerste ontwerpen klaar zijn waarna een voorstel wordt uitgewerkt voor het 
Kabinet van de Minister (april). 

• Studie die door de UA werd verricht met het oog op de hervorming van het douanesanctiebeleid  zal gedeeld 
worden via Naforna. 

 
 
Agendapunt 8: Data volgende vergaderingen Stuurgroep 
De volgende vergaderingen gaat door op vrijdag 25 maart om 13.30u. 
 
 


