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Stuurgroep 

VERSLAG    25/03/2022 

 

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), 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), Kristof 
Vranckaert (AAD&A), Kurt Verhaeren (Comeos), Luc Vande Velde-Poelman (AAD&A), Marc Wouters 
(TotalEnergies voor Energia), Stephan Legein (AAD&A), Werner Rens (AAD&A) 

VERONTSCHULDIGD 

Pierre De Borggraef (AAD&A), Liesbet Fransen (AAD&A), Johan Van Dingenen (Nike voor Voka), 
Joëlle Delvaux (AAD&A), Kristian Vanderwaeren (AAD&A), Bert Matthijs (AAD&A), Chris De Clerck 
(AAD&A) 

 
 

Agendapunt 1: Wise person Group 
Het eindrapport van de Wise Person Group is momenteel nog niet gepubliceerd of defintief. Een toelichting 
omtrent het rapport volgt van zodra beschikbaar (volgende Stuurgroep indien gepubliceerd).  
Indien mogelijk zouden de federaties enige input wensen aan te leveren. Werner Rens geeft aan dat de draft 
versie nog goedgekeurd te worden. 
 
Agendapunt 2:  WG Accijnzen 
Gezien de wijzigingen in accijns gerelateerde materies, vragen de leden van de Stuurgroep (= federaties) om 
na te gaan of de AAD&A een tijdelijke vervanger kan aanduiden als convenor van de WG Accijnzen. 
 
De AAD&A neemt dit mee naar het strategisch comité van 7 april, maar geeft wel aan dat het niet 
vanzelfsprekend is om een kandidaat te vinden. Indien geen geschikte kandidaat dient een oplossing 
gevonden te worden voor de accijns gerelateerde kwesties. 
 
Actiepunt: Stand van Zaken op vragen herziening AC4-Module. 
Actiepunt: (Tijdelijke) vervanging convenor AAD&A 
 
Agendapunt 3:  Bindende Waarde Inlichting 
Verder op te volgen in de Werkgroep Europese en Algemene Bepalingen. Dit volgt op de iscussie inzake 
onderwaardering. Het lijkt nuttig om hier eventueel dedicated meetings rond te organiseren. Mogelijkheden 
zijn om hier een aantal sessies in berpekte groep omtrent te houden. 

 
Agendapunt 4: MoU Digitale Strategie 
Op initiatief van de convernors werd een werkgroep opgericht om deze MoU verder vorm te geven. 
• Leden: Chris De Clerck , Johan Van Dingenen, Bart Cieters, Jan Van Wesemael, John Kerkhof, Koen Meyskens 

en Pieter Haesaert 
• Bespreking 11/04: Voorstel draft 
• Einde April: Afkloppen 
• Eerste concept: Juli 
• Operatoren/federaties geven eerste aanzet voor uitgeschreven versie. 
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Agendapunt 5: MASP 

• Update timeline planning : Dit betreft een voor de Belgische Administratie realistische planning doorgegeven 
aan DG TAXUD. Deze dient evenwel nog geverifieerd te worden. 

 

• Rollen Verantwoordelijkheden : De federaties merken op dat er onduidelijkheden zijn over wie welke rol 
opneemt in de nieuwe processen, alsook de verantwoordelijkheden doe hier gepaard mee gaan.  

 
In bepaalde processen kunnen er immers meerdere partijen een aangifte opstellen. De federaties vragen of 
de AAD&A kan ondersteunen bij het identificeren van de partijen.  
 
De AAD&A geeft aan dat in het UCC de partijen die een bepaalde aangifte kunnen insturen staan opgelijst, 
alsook de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het indienen van deze aangifte. In bepaalde gevallen 
kunnen verschillende partijen deze indienen. De Administratie beseft dat dit mogelijk anders is dan in het 
vertrouwde proces en kan waar nodig faciliteren door vragen te beantwoorden of zich mee te buigen over 
bepaalde issues. Anderzijds kan de AAD&A, indien wettelijk bepaald, geen knoop doorhakken door 
bijvoorbeeld een partij aan te duiden.   
 
De convenors van de WG Operations werken aan het in kaart brengen van het Operationele luik, om op basis 
van hiervan meer procesmatig te werken. Bijvoorbeeld door na te gaan wie welke rol zou kunnen opnemen 
en hieromtrent aanbevelingen formuleren.  
 

Agendapunt 6: Crisis Oekraïne 
• De AAD&A volgt dit strikt op, via regelmatig overleg. Management Centraal en Regionaal nemen hier aan 

deel om zo een uniforme manier van werken te garanderen. Indien er zich bepaalde vragen opwerpen 
worden zaken doorgegeven aan de Commissie.  

• De AAD&A volgt de maatregelen en teksten van de Commissie zo strikt als mogelijk op, en niet zo zeer 
bemerkingen/manier van werken van andere lidstaten. Bij eventuele onduidelijkheden zal de Commissie ook 
gecontacteerd worden.  

• De federaties geven aan dat er zeer voorzichtig wordt gehandeld als het handhaving betreft en merken op 
dat er in bepaalde omstandigheden zendingen worden geblokkeerd waar dit niet nodig is. In deze gevallen 
wordt er ook steeds input gevraagd aan de bevoegde instanties. 

• De AAD&A geeft aan hieromtrent intern te hebben gecommuniceerd en tracht deze mogelijke vertragingen 
op te lossen. Anderzijds dient de AAD&A zeer voorzichtig te werk te gaan als het strategische goederen 
betreft. 

• De federaties geven aan dat het vrijgeven van containers niet altijd vlot verloopt. De AAD&A geeft aan slechts 
met 1 partij te communiceren, de partij die contact opneemt met de Administratie (met alle personen 
opgenomen in cc).  

• De AAD&A geeft aan dat het werken met de opeenvolgende sanctiepakketten het vlot werken bemoeilijken. 
 

Actiepunt: De AAD&A vraagt de leden van de private sector of er issues gekend zijn omtrent het viseren van 
EUR1-certificaten in Oekraïne?  
 
 
Agendapunt 7: PLDA Rapportering 
Het is niet de volledige dataset die in vraag wordt gesteld. De AAD&A geeft aan dat er naast de disclaimer nog 
enkele zaken afgeklopt moeten worden. Er dient nog gekeken te worden naar de gegevens uit vak 47 en de IT-
technische impact hiervan. 
 
De bedrijven zouden momenteel de vorig jaar toegezegde informatie al moeten ontvangen. Ook voor niet AEO’s 
is er een oplossing. 
 
Agendapunt 8: Stand van Zaken WG’en 
• SWG PN/TS: Verslag 
• SWG Softwareproviders: Verslag volgt 

https://www.naforna.be/nl/nieuws/22032022-verslag-swg-pnts
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• WG EAB: Verslag volgt 
• WG Communicatie en Marketing: Verslag 
 
Agendapunt 9: Data volgende vergaderingen Stuurgroep 
De volgende vergaderingen gaat door op vrijdag 3 juni om 13.30u. 
 
 

https://www.naforna.be/nl/nieuws/17032022-verslag-wg-communicatie-marketing

