
Actiepunt Verantwoordelijke Status Stavaza

1
Analyse maken van de eventuele overlap tussen BE-Gate en 
Globalisatie

Chris De Clerck

2

Communiceren binnen WG Comm&Mark welke circulaires 
momenteel onder herziening zijn

Joëlle Delvaux AF

Communicatie is opgenomen in het verslag van de laatste 
vergadering van de WG Comm&Mark, zie 
https://www.naforna.be/nl/nieuws/16102019-verslag-wg-
communicatie-marketing

3 Stand van zaken project VIL opvragen aan Eric Verlinden Sophany Ramaen Zie mail 18/10 hierover met de flows

4
Oprichten van subwerkgroep btw e-commerce Sophany Ramaen

Btw-administratie wenst eerst concrete vragen van de 
private sector te ontvangen alvorens een datum vast te 
leggen. Reeds vragen ontvangen van Bpost.

5
Context aanleveren voor agendapunten overleg ODB binnen 
Benelux

Abram Op de Beeck AF Meeting vastgelegd op 29/11 NM.

6
Rubriek oprichten op website AAD&A die de externe 
communicaties over processen en methodes herneemt

Nathalie en Werner

7
Tijdslijn en Stock “Terugkerende Goederen” opnemen in nota 
brexit

Jeroen Sarrazyn

8

Navragen bij Jan Van Wesemael als het incorrect gebruik van de 
formulieren 611 en 614 niet beter regionaal worden besproken

Abram Op de Beeck

9
Samenwerkingsakkoord opstellen over testen van nieuwe IT-
applicaties

Convenors WG ICT

10
Globalisaties: communicatie en lanceringsdatum bespreken

Leden WG ICT-software 
providers
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Actiepunt Verantwoordelijke Status Stavaza

1

Communicatie meedelen aan Sophany Ramaen over aanvragen 
vergunningen via EU Trader Portal of via KIS-SIC om te 
publiceren via federaties, website AAD&A en website Naforna

Chris De Clerck (Sonia 
Debois)

AF

Communicatie werd gepubliceerd op website naforna op 
11/9 (zie https://www.naforna.be/nl/nieuws/11092019-
vraag-je-grensoverschrijdende-vergunning-het-europees-
trader-portal), er werd gevraagd aan dienst Comm op 11/9 
om het bericht ook te publiceren op de website AAD&A, de 
federaties ontvingen op 17/9 een mail hierover.

2
Visie op de community systems uitwerken Chris De Clerck AF

Draft visiedocument is gepubliceerd, zie 
https://www.naforna.be/nl/nieuws/10072019-feedback-op-
visie-community-systems

4
Analyse maken van de eventuele overlap tussen BE-Gate en 
Globalisatie

Chris De Clerck
Na afkloppen visiedocument, worden eerste stappen 
ondernomen voor analyse Be Gate.

5
Lijst met tegenstrijdigheden voorleggen op volgende 
Stuurgroep

Jan Van Wesemael AF

6
Convenors WG Bijzondere regelingen informeren over nieuw 
agendapunt transit spoor

Sophany Ramaen AF Dit staat op de agenda van de meeting van 11/9

7
Stand van zaken opvragen over project Digital Gateway aan Eric 
Verlinden

Sophany Ramaen Stavaza wordt op Stuurgroep gegeven

8
Logo op website Naforna bespreken op managementteam Liesbet Fransen AF
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Actiepunt Verantwoordelijke Status Stavaza

1

Communicatie meedelen aan Sophany Ramaen over aanvragen 
vergunningen via EU Trader Portal of via KIS-SIC om te 
publiceren via federaties, website AAD&A en website Naforna

Chris De Clerck (Sonia 
Debois)

2
Het poolen van verificaties bespreken op WG 
Controleprocessen

Jeroen Sarrazyn AF Besproken op de WG 10/5

4

Stand van zaken van de publicatie van de communicaties over 
de werkmethodes op de site van de AAD&A

Werner Rens & Nathalie 
Delestienne

5

Nota opstellen, te verspreiden via de regiomanagers, dat als 
instructies tegenstrijdig zijn aan de wetgeving, de wetgeving 
primeert

Joëlle Delvaux AF
Intern gecommuniceerd op 22/3. Extern gecommuniceerd 
op 1/4, zie https://www.naforna.be/nl/nieuws/01042019-
toepassing-van-de-nieuwe-wetgeving

6

Nathalie Delestienne contacteren voor meeting om vragen te 
bespreken i.v.m. de nieuwe werkmethode voor het berekenen 
van de borg

Jan Van Wesemael AF Mail verstuurd 1/4. Meeting op 14/6

7 Visie op de community systems uitwerken Chris De Clerck

8
Analyse maken van de eventuele overlap tussen BE-Gate en 
Globalisatie

Chris De Clerck

9
Productfiche van Digitial Gateway versturen versturen naar de 
leden van de Stuurgroep

Sophany Ramaen AF Verstuurd op 20/3

10 Koeriers contacteren i.v.m. het project Digital Gateway Werner Rens

11
Stand van zaken opvragen over project Digital Gateway aan Eric 
Verlinden

Sophany Ramaen Stavaza wordt op Stuurgroep gegeven

OPVOLGINGSTABEL VERGADERING 14/03/2019



Actiepunt Verantwoordelijke Status Stavaza

1

Communicatie meedelen aan Sophany Ramaen over aanvragen 
vergunningen via EU Trader Portal of via KIS-SIC om te 
publiceren via federaties, website AAD&A en website Naforna

Chris De Clerck (Sonia 
Debois)

2
Het poolen van verificaties bespreken op WG 
Controleprocessen

Jeroen Sarrazyn

3
Documentatie doorsturen over werkwijze NL borgstelling bij 
AEO

Jef Hermans AF Doorgestuurd door Jef.

4

Stand van zaken van de publicatie van de communicaties over 
de werkmethodes op de site van de AAD&A

Werner Rens & Nathalie 
Delestienne

5

Vragen aan dienst Wetgeving om een nota op te stellen, te 
verspreiden via de regiomanagers, dat als instructies 
tegenstrijdig zijn aan de wetgeving, de wetgeving primeert

Sophany Ramaen
Vraag gestuurd op 7/3/2019. Proces te volgen indien 
interpretatieprobleem: bij teamchef

6
Mogelijkheden vragen aan Christian Postman om de Benelux 3 
digitaal te registeren

Nathalie Delestienne

7
Eric Verlinden uitnodigen samen met Pieter Haesaert over het 
project VIL

Sophany Ramaen AF
Het project van VIL wordt op de Stuurgroep van 14/3 
voorgesteld door Eric Verlinden

8

Afstemmen met AAD&A over communicatie naar minister over 
investeringen in informatica-systemen, zoals PLDA, n.a.v. de 
brexit

Leden privésector
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Actiepunt Verantwoordelijke Status Stavaza

1

Communicatie meedelen aan Sophany Ramaen over aanvragen 
vergunningen via EU Trader Portal of via KIS-SIC om te 
publiceren via federaties, website AAD&A en website Naforna

Chris De Clerck (Sonia 
Debois)

Implementatie doorgevoerd, 2 issues, eens foutmeldingen 
opgelost, testen gelanceerd, daarna volgt comm. Binnen 1 
maand.

2

Met Operations bespreken welke richtlijnen meegedeeld 
worden intern en extern over gebruik bypass.

Jeroen Sarrazyn
Grote bezwaren om die te gebruiken vanuit Operations, 
pilootproject om verificatie aan poules door te verwijzen, 
pas na brexit. Sterke nadelen. Wat is arugmentatie?

3
Eenvormige methodiek berekening borg bespreken

WG Algemene 
bepalingen

De principes van de werkmethode worden voorgesteld op 
de vergadering van de WG op 8/2. Vanaf 1 oktober geldig.

4

Stand van zaken van de publicatie van de communicaties over 
de werkmethodes op de site van de AAD&A

Werner Rens & Nathalie 
Delestienne

Ingezet op interne communicatie.

5

Verduidelijking vragen aan dienst Wetgeving rond het 
ondertekenen versus aanvaarden van 724A (nota alternatieve 
bewijsvoering)

Dorothy Cardoen AF
De communicatie over de herwerkte nota zal binnenkort 
verschijnen

6

Feedback geven op oplijsting modernisering van 
betalingsfaciliteiten van Jan Van Wesemael

Luc Van de Velde-
Poelman

Te bespreken met Christian Postman. Benelux 3 digitaal 
registeren. Relatie tussen kaai (vaststellende ambtenaar) en 
kantoor digitaliseren. Nathalie bekijkt het.

7

Bespreken met Werner over de procedure van opstellen in 
SLA’s in betrokken WG en convenors van die WG op de hoogte 
brengen

Sophany Ramaen AF
Is gebeurd: vergunning LLP in WG Binnenbrengen, fysieke 
controle LLP in WG Controleprocessen en 
terugbetalingsproces in WG Algemene bepalingen

8
Voorstel uitwerken voor aanpassing omzendbrief 
noodprocedure PLDA

Jef Hermans Geen reactie ontvangen.

9
Voorstel om KPI in te voeren over PLDA aan Sophie Calliaux (om 
op te nemen in bilaterale met ICT)

Sophany Ramaen
Voorstel werd gedaan. Feedback gevraagd op 31/1, zonder 
antwoord.

10
Concept van workshop/infosessie uitwerken

WG Algemene 
bepalingen

Voorstel van Essenscia. Dit wordt verder opgenomen door 
de dienst Opleidingen van de AAD&A, om dit structureel in 
te voeren.
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Actiepunt Verantwoordelijke Status Stavaza

1

Communicatie meedelen aan Sophany Ramaen over aanvragen 
vergunningen via EU Trader Portal of via KIS-SIC om te 
publiceren via federaties, website AAD&A en website Naforna

Chris De Clerck (Sonia 
Debois)

2
Voorstel uitwerken om MODA aan te passen i.s.m. Operations 
(eventueel via bypass)

WG Controleprocessen

3

Verslag over meeting eenvormige methodiek voor het 
berekenen van de borg versturen naar leden Stuurgroep

Jan Van Wesemael AF

4
Eenvormige methodiek berekening borg bespreken

WG Algemene 
bepalingen

5 Presentatie versturen naar forumda@minfin.fed.be Convenors AF
6 Inschrijven Algemene Vergadering Leden Stuurgroep AF

7
De publicatie van de externe communicaties over de 
werkmethodes op de site van de AAD&A bespreken

Werner Rens & Nathalie 
Delestienne

AF

8

Intern afstemmen voor oprichting subwerkgroep Brexit (wie 
neem deel, wnr eerste bijeenkomst, subwerkgroep van WG 
Comm&Mark?)

Werner Rens AF

9

EiDR in combinatie met regeling 42 bespreken op maandelijkse 
meeting met btw-administratie over transversaal 
kenniscentrum

Werner Rens AF

10

Verduidelijking vragen aan dienst Wetgeving rond het 
ondertekenen versus aanvaarden van 724A (nota alternatieve 
bewijsvoering)

Sophany Ramaen AF
Verduidelijking gevraagd. Voor standpunt van dienst 
Wetgeving zie nota. Dorothy Cardoen neemt contact op 
met dienst Wetgeving.

11
Feedback geven op oplijsting modernisering van 
betalingsfaciliteiten van Jan Van Wesemael

Luc Van de Velde-
Poelman
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Actiepunt Verantwoordelijke Status Stavaza

1

Communicatie meedelen aan Sophany Ramaen over aanvragen 
vergunningen via EU Trader Portal of via KIS-SIC om te 
publiceren via federaties, website AAD&A en website Naforna

Chris De Clerck (Sonia 
Debois)

18/9 stavaza opgevraagd.

2
Voorstellen van agendapunten voor Benelux-overleg Private sector AF

Geen agendapunten ontvangen van privésector. Overleg 
gaat door gebrek aan agendapunten niet door.

3

Onderzoeken of het organiseren van webinars voor de 
vergaderingen mogelijk is

Sophany Ramaen AF
Technisch niet mogelijk. Geen vergaderzaal die uitgerust is 
met het nodige materiaal. Bovendien problemen van 
privacy om opnames te maken.

4

MRN van aangiften die na 2u niet automatisch werden 
vrijgegeven in NCTS (timer die niet werkt) bezorgen aan Chris 
De Clerck

Leden privésector
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5

Intern onderzoeken hoe de problemen van vak 18/55 transit 
kunnen opgelost worden

Sophany Ramaen

La base légale concernant l'obligation de compléter la case 
18 est claire et ne changera pas avant la mise en production 
du NCTS Phase 5 (probablement fin 2022).
Le service législation ne peut pas rédiger des directives 
contrevenant à la législation de l'Union.
Nous sommes en effet audités sur ce point en particulier et 
les service d'audit de la DG Budget ont un intérêt particulier 
pour les procédures prescrites au niveau national à ce 
propos.

Le service automatisation étudie techniquement la 
possibilité de faciliter la procédure de remplissage à 
posteriori de la case 55 telle qu'elle a été mise en place par 
la France et telle qu'elle est prévue à la note de bas de page 
[24] de l'appendice C1 de l'annexe 9 des TDA.
Si ce service nous confirme que cette procédure est 
possible, cette procédure fera l'objet d'une circulaire du 
service législation douanière. Les opérateurs opérant au 
départ d'un terminal à conteneurs où la situation logistique 
ne permet pas de renseigner le contenu de la case 18 
pourront alors renseigner ce contenu manuellement sur le 
TAD et faire enregistrer au bureau de destination ou chez le 
destinataire agréé ces données dans le NCTS.

6

Voorstel uitwerken om MODA aan te passen i.s.m. Operations 
(eventueel via bypass)

WG Controleprocessen Jeroen checkt met Herman.



7

Voorstel berekening referentiebedrag uitwerken a.d.h.v. 
praktijkvoorbeelden en voorstellen aan de WG Algemene 
bepalingen

Jan Van Wesemael

Vanuit Antwerpen initiatief dienst Vergunningen voor 
eenvormige methodiek voor borg te berekenen. Jan stuurt 
verslag vergadering door naar Stuurgroep. Verder 
besproken binnen de WG Algemene bepalingen. Quid 
accijnzen? Stuk btw transversaal kenniscentrum.



Actiepunt Verantwoordelijke Status Stavaza

1
Communicatie over toegang EU Trader Portal via rol FIN-TAXUD 
opstellen na consultatie van Rudi Lodewijks

Sophany Ramaen AF
http://www.naforna.be/nl/nieuws/16052018-toegang-tot-
eu-trader-portal

2

Bevoegde dienst de opdracht toewijzen om de omzendbrief 
noodprocedure PDLA en NCTS aan te passen aan voorstel Regio 
Hasselt

Nathalie Delestienne

3
Plan van aanpak hoog aantal regularisaties bespreken met 
Kristian, Herman, Werner

Sophany Ramaen

4

Gezamenlijk persbericht opstellen Douane-privésector over 
Brexit om groot publiek te bereiken, buiten de economische 
kanalen (zoals Voka’s, federaties).

Werner Rens

5
Onderzoeken of het organiseren van webinars voor de 
vergaderingen mogelijk is

Sophany Ramaen In de loop van juli testen.

6

Vragen aan Herman Van Cauwenberghe of Operations tijdens 
volgende Stuurgroep een stavaza per regio wil komen geven 
over de herbeoordeling van de vergunningen.

Sophany Ramaen AF

7

Aan Rudi Lodewijks vragen om, samen met de 
communicatiedienst, een externe communicatie op te stellen 
over de lancering van KIS-SIC.

Chris De Clerck

8

De toepassing van art. 24 UCC DA bespreken binnen de WG 
Controleprocessen.

Dienst Werkmethodes, 
Wetgeving & Marketing 
(Werner)

AF Wordt besproken op vergadering 18/06

9
Agendapunten Benelux aftoetsen met dienst Accijnswetgeving Sophany Ramaen AF Feedback wordt gegeven op 18/06

10
Datum voorstellen aan convenors obv agenda minister en 
Kristian Vanderwaeren (week van 15 en 22 oktober)

Sophany Ramaen AF Datum Algemene Vergadering is 6/11

11

Problematiek van de dubbele laadarm aankaarten bij Kristian 
Vanderwaeren

Convenor WG Accijnzen AF

Kristian Vanderwaeren heeft groen licht verleend voor 
automatische injectiesystemen met dubbele laadarm. 
Verder uitwerken met de bevoegde diensten 
(Werkmethodes en Procedures en Accijnswetgeving).
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Actiepunt Verantwoordelijke Status Stavaza

1

Aantal aangiftes DV met en DV zonder 
financiële faciliteiten rapporteren aan Jan 
Van Wesemael

Chris De Clerck AF
Gegevens ontvangen van Bart Cieters (wel enkel aantallen DV en aantallen 
andere, dus niet DV met en zonder financiële faciliteiten). Oké voor Jan Van 
Wesemael.

2

Intern navragen wat de oorzaken van de 
problemen zijn met de EU Trader Portal

Sophany Ramaen AF

Het systeem werkt momenteel niet (zie communicatie hierover 
http://www.naforna.be/nl/nieuws/16022018-eu-trader-portal). Sophany 
stuurde mail naar de dienst Vergunningen op 13 april voor een stavaza. Er 
zou nu blijkbaar een mogelijkheid zijn om toegang te krijgen tot het CDMS-
Trader Portal. Daarvoor werd een "rol FIN-TAXUD" gecreëerd, die de 
betrokken firma's zullen kunnen aanvragen. Eens hen die rol werd 
toegekend zouden zij toegang moeten kunnen krijgen tot het Trader Portal. 
Sonia heeft beloofd om snel een duidelijke tekst te bezorgen (met daarin de 
nodige links o.a. voor het bekomen van de rol FIN-TAXUD), voor een 
communicatie via het Nationaal Forum.

3

Onderzoeken of er tegemoet kan komen aan 
de vraag van Regio Hasselt over de wijziging 
van de omzendbrief noodprocedure (uitvoer 
en NCTS)

Nathalie Delestienne AF Wijziging omzendbrief is lopende. Voorstel privé om gegevens ter 
beschikking te stellen via platform.

4

Verslag van de ad hoc werkgroep 
Authenticatie delen met Secretariaat 
Nationaal Forum

Pieter Haesaert AF
Het verslag is toegevoegd als bijlage bij het verslag van de laatste 
vergadering van de WG ICT-Software providers. Uitstellen tot 2de helft van 
2018.

5

Bezorgdheden van de privésector van regio 
Hasselt meenemen naar het overleg met de 
Gewesten

Liesbet Fransen
Overleg met Vlaams Gewest inzake digitalisering vergunningen dual-use is 
twee maal uitgesteld geweest wegens ziekte - overleg is gepland op 16 mei. 

6

Systeem van Duitsland bekijken voor het 
linken van de IT-systemen van de Douane en 
andere overheidsdiensten

Liesbet Fransen
Eerst dient er nationaal gekeken te worden wat de mogelijkheden zijn bij 
Vlaams Gewest vooraleer een benchmark met andere landen.

7
Stavaza geven over publiek forum Liesbet Fransen

Publiek douaneforum 'Customs Intergov Assembly CIA' wordt formeel 
opgericht tijdens oprichtingsvergadering van 4 juni. Steun van federaties. 
Brexit behandelen.
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8

De problematiek van het hoog aantal aan 
regularisaties bespreken binnen Trade 
Facilitation

Ilse Eelen & Jan Van 
Wesemael

AF
Deze problematiek werd aangehaald tijdens de laatste vergadering van 
Trade Facilitation (6/3). 

9

Informeren over huidige procedure 
regularisaties en nadenken over 
regularisatieproces bij globalisaties in WG 
Algemene bepalingen

Serge Gumienny & 
Nathalie Delestienne

AF
Nathalie Delestienne heeft hierover een toelichting gegevens tijdens de 
laatste vergadering van de WG Algemene bepalingen (9/3). Bezorgdheid 
dat procedure in overeenstemming met btw-wetgeving.

10

Informeren over de impactanalyse Brexit op 
PLDA

Chris De Clerck AF

De bedoeling is om proactief de responstijd aan te passen door bijkomende 
servers. Vanuit MT via stresstesten of PLDA verhoogde volumes kan 
verwerken. IBM, geen termijn. Globalisaties hangt af van archivering. 
Kristof: douane 141 mensen bij, begrotingscontrole in juli wave 2 en wave 3 
voor bijkomende mensen naast die 141. Melden meeting met Steven Quest 
in welke mate operationele zaken afspreken. Contacten verlopen via 
commissie om oplossingen te bespreken. CLECAT 25/5  met UK. UK 
kandidaat om toe te treden tot transitakkoord.

11

Federaties (ook andere dan Voka’s) 
betrekken bij infosessies

Silvie Hutsebaut AF

Indien andere organisaties interesse hebben in een presentatie dan willen 
we die altijd geven. Mededeling groot publiek. Buiten economische 
kanalen. Persbericht Belga samen met federaties. Unizo & UCM. 
Contactgegevens febetra en TLV.

12

Vervanger voor convenor Sabine De Schryver 
bespreken op managementteam

Liesbet Fransen AF Sabine blijft convenor van de werkgroep.

13

Onderzoeken of het organiseren van 
webinars voor de vergaderingen mogelijk is

Sophany Ramaen Op 13/4 mail verstuurd naar dienst ICT.

14

De problemen bij het afleveren van 
vergunningen meedelen op het 
managementteam

Liesbet Fransen
dit punt is besproken op MT van 13/02 - Herman zal een plan van aanpak 
toelichten op het NaForNa.



Actiepunt Verantwoordelijke Status Stavaza

1

Aantal aangiftes DV met en DV zonder 
financiële faciliteiten rapporteren aan Jan 
Van Wesemael

Chris De Clerck

2
Stuurgroep briefen over gevolgen van de 
vergadering van 6/10 met ODB

Sophany Ramaen Meeting op Benelux hierover 17 januari.

Recentste voorstel van definitie exporteur 
doorsturen naar leden Stuurgroep

Sophany Ramaen AF

5
Stavaza EU Trader Portal (vergunning 
aanvragen als vertegenwoordiger)

Sophany Ramaen EU Trader Portal werking navragen: Veerle Jackers

6

Update vragen aan Karine Thumas van de 
timeline van te verwachten circulaires

Sophany Ramaen AF Wordt meegedeeld op de WG Comm 18 januari.
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Actiepunt Verantwoordelijke Status Stavaza

1

Stand van zaken rubriek en contactpunt 
Brexit op website AAD&A

Werner Rens AF
Rubriek gepubliceerd (zie 
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit).

2

Aantal aangiftes DV met en DV zonder 
financiële faciliteiten rapporteren aan Jan 
Van Wesemael

Chris De Clerck

3
Persbericht verspreiden voor de aanvang van 
de pilootstages

Werner Rens
Voorzien eind 

november

Standpunt bij elk agendapunt versturen naar 
de leden van de Stuurgroep

Abram Op de Beeck AF

5
Opvragen van de cijfers over het aanspreken 
van de borg bij AEO’s

Chris De Clerck AF

6

Presentatie voorbereiden en zelf voor 
vertaling zorgen

Convenors van WG 
Controleprocessen, WG 
Bijzondere regelingen, 
WG ICT, WG Algemene 
bepalingen

AF
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Actiepunt Verantwoordelijke Status Stavaza

1

Navragen bij dienst Geschillen en dienst 
Wetgeving of de opmerkingen op de interne 
nota over het afsluiten van de verificaties van 
Operations in rekening werden gebracht

Sophany Ramaen AF
Kristof Hertogen heeft de opmerkingen ontvangen. Een aanpassing ervan is 
echter niet nodig om de nota correct uit te voeren.

2

Contact opnemen met Stijn Op de Beeck om 
de stand van zaken op te vragen over de 
aanvulling van de luchtvrachtindustrie op het 
levend document

Jan Van Wesemael AF Stijn heeft zijn bijdrage verstuurd op 4 juli naar Jan en Ilse.

3

De beslissing van de Stuurgroep meedelen 
aan de WG Algemene bepalingen dat een 
bijkomende communicatie over de Borgakte 
plus naar de financiële instellingen door de 
AAD&A niet nodig is

Convenors van de WG 
Algemene bepalingen

9/28/2017 Mee te delen op de volgende vergadering.

Doorgeven aan Chris De Clerck wie wat 
wenst te ontvangen binnen welke termijn en 
met welke regelmaat ivm aantal aangiftes 
DV, DV met ff en IV

Jan Van Wesemael AF

5

Intern onderzoeken of de vraag van Jan 
mogelijk is

Chris De Clerck AF
Lijst verstuurd door dienst Automatisering op 2/8. Bijkomende vraag 
gesteld door Jan (onderscheid DV met en zonder ff). In orde?

6
Contactpunt voor vragen rond Brexit 
vermelden op website AAD&A

Werner Rens
Er komt een rubriek met centraal contactpunt op de website van de AAD&A 
(onder "Ondernemingen") deze maand.

7

Sophany en de Stuurgroep op de hoogte 
houden van de resultaten van het overleg 
experten over overbrenging RTO

Deelnemers aan 
expertenoverleg 
(Liesbet, Chris)

AF

8
Template voor presentaties doorsturen naar 
convenors

Sophany Ramaen AF Sophany heeft dit verstuurd naar de leden van de Stuurgroep op 28/6.

9 Uitnodiging versturen Sophany Ramaen AF Uitnodiging verstuurd op 11/8 (inschrijving tem 14/9)

OPVOLGINGSTABEL VERGADERING 27/06/2017



10

Vragen aan Abram Op de Beeck of hij een 
toespraak geeft in naam van de privésector 
(cfm toespraak van de minister)

Sophany Ramaen AF Vraag via mail gesteld op 9/8.

11

Slides voorbereiden per werkgroep (max. 10’ 
presentatie)

Convenors 9/11/2017

12

Rapporteren over de WG E-commerce 
binnen de WG Binnenbrengen

Jan Van Wesemael AF Jan heeft gerapporteerd op de vergadering van 6/7.

13

Silvie Hutsebaut van de dienst Marketing 
contacteren om eventueel de geplande 
enquête van de WG Controleprocessen 
gezamenlijk te organiseren met de 
klantenbevraging

Convenors WG 
Controleprocessen

14
Voorstel van stages versturen naar AEO’s

Sophany Ramaen en 
Silvie Hutsebaut

AF
Zowel de AEO dienstverleners als de AEO niet-dienstverleners ontvingen 
een mail ivm de stages met de vraag hun interesse te uiten.

15

Oplijsten van pijnpunten inzake sanctiebeleid 
en versturen naar Luc Van de Velde

Jan Van Wesemael Geen nieuws.

16

Samenkomen om de lijst van pijnpunten 
inzake sanctiebeleid te bespreken

Luc Van de Velde en Jan 
Van Wesemael

9/8/2017 Geen nieuws.



Actiepunt Verantwoordelijke Status Stavaza

1

Navragen bij dienst Geschillen en dienst 
Wetgeving of de opmerkingen op de interne 
nota over het afsluiten van de verificaties van 
Operations in rekening werden gebracht

Sophany Ramaen AF
Op 18/5 en 19/6 mail verstuurd naar Laurent Scops van Geschillen. Nog 
geen antwoord ontvangen.

2

Nieuwe openingsuren communiceren
Sophany Ramaen en 
dienst Communicatie

AF
Zie: http://www.naforna.be/nl/nieuws/07062017-nieuwe-openingsuren-
plda-helpdesk en https://financien.belgium.be/nl/Actueel/nieuwe-
openingsuren-plda-helpdesk-vanaf-1-juli?section=dea 

3
Draft circulaire EiDR bespreken in de WG 
Binnenbrengen

Convenors Ilse en Jan Dit wordt opgenomen door de convenors op de volgende vergadering(en).

4

EiDR bij uitvoer is niet mogelijk. Onderzoeken 
wat de alternatieven zijn en dit bespreken in 
de WG Uitgaan

Dorothy Cardoen

5

Verplichting HS-code bij transitaangiften 
bespreken in de WG Bijzondere regelingen

Convenors Joëlle en 
Jessy

9/6/2017

6

Documentatie over aanpassing artikel 84 
UCC DA doorsturen naar leden Stuurgroep

Sophany Ramaen AF

7

Vragen aan Kristof Hertogen wanneer de 
deadline is om te reageren op het voorstel 
van de EC over de zekerheidsstelling

Sophany Ramaen AF
Deadline was reeds verstreken. Ik heb Kristof gevraagd naar een stand van 
zaken.

8
Aanvulling op onze agendapunten meedelen 
aan ODB

Sophany Ramaen AF

9

Mogelijkheid onderzoeken voor rubriek 
Brexit op de website van de AAD&A

Werner Rens AF
Lukt, maar geen aparte button, maar wel onder rubriek "Ondernemers". 
Content eerst nodig.

10
Naamswijziging werkgroep 8 doorvoeren op 
website

Sophany Ramaen AF
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11

Draft van circulaire met samenvatting van 
alle wetsartikelen proces binnenbrengen 
meedelen aan Ilse Eelen

Joëlle Delvaux

AF

12

Contact opnemen met Stijn Op de Beeck 
voor het gedeelte luchtvracht van het levend 
document

Convenors Ilse en Jan AF



Actiepunt Verantwoordelijke Status Stavaza

1

Tot een akkoord komen over het voorstel 
van mandaat (DV met Fin. Fac.)

Luc Van de Velde en 
Olivier Schoenmackers

AF

2
Interne nota opstellen over het afsluiten van 
een PV van verificatie

Dienst Geschillen en 
dienst Wetgeving

AF

3
Interne nota communiceren aan de 
betrokken diensten Operations

Herman Van 
Cauwenberghe

AF

4

Vraag over toelating zelfarchivering voor 
directe vertegenwoordigers beantwoorden

Luc Van de Velde AF
Zie bijkomende nota op http://naforna.be/nl/nieuws/20042017-
bijkomende-nota-over-archivering 

5
Communicatie over DV met financiële 
faciliteiten gezamenlijk voorbereiden

AAD&A en privé AF Meeting AAD&A en privésector gehouden op 4/4/2017

6

Namen convenors WG Communicatie en 
Marketing en WG Bijzondere regelingen 
meedelen aan Stuurgroep voor akkoord

Sophany Ramaen AF Zie mail naar leden Stuurgroep op 10/3/2017 en 24/3/2017

7
Namen nieuwe convenors communiceren op 
website

Sophany Ramaen AF
Zie nieuwsbericht op 24/3/2017 (http://naforna.be/nl/nieuws/24032017-
nieuwe-convenors)

8
Voorstel van punten doorsturen naar ODB Sophany Ramaen AF Benelux-meeting gehad met ODB op 13/4/2017

9

Nieuwe kandidaten voor het Strategisch 
comité bezorgen aan het Secretariaat van 
het Nationaal Forum

Abram Op de Beeck AF Voorbereidende vergadering met VOKA, VBO en Kristian op 15/5/2017

10
Beslissen over de samenstelling obv de 
kandidatenlijst

Kristian Vanderwaeren op 15/05/2017

11
De leden van het Strategisch comité 
contacteren voor de eerste meeting

Sophany Ramaen op 15/05/2017

12

Datum van inwerkingtreding nieuwe 
openingsuren PLDA Helpdesk meedelen

Chris De Clerck AF
Nota P&O aanpassingen openingsuren in verwerkt. Goedgekeurd eind mei 
of eind juni. Hernieuwde openingsuren vanaf 1 juli in voege.

13
Nieuwe openingsuren communiceren

Sophany Ramaen en 
dienst Communicatie

AF
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14

Sophany op de hoogte houden over 
communicatie aankondiging nieuwe website

Katrien De Wachter AF

15
Nieuwsbericht publiceren op naforna.be Sophany Ramaen AF

Zie bericht op 16/3/2017 (http://naforna.be/nl/nieuws/16032017-nieuwe-
website-douane-en-accijnzen)

16

Eventuele feedback over de nieuwe website 
sturen naar Katrien De Wachter

Leden Stuurgroep AF

17
Uitnodigingen doorsturen ter info naar de 
contacten van de federaties

Sophany Ramaen Continue

18

Vermijden dat dezelfde discussies gevoerd 
worden in meerdere werkgroepen (bv. Zowel 
op nationaal als op regionaal niveau)

Sophany Ramaen Continue

19

Doodle versturen naar de leden van de 
Stuurgroep om een datum te bepalen voor 
de Algemene Vergadering (eerste helft 
oktober)

Sophany Ramaen AF Algemene vergadering op woensdag 4/10/2017 om 13u30

Interne meeting organiseren over de 
nationale toepassing van centralised 
clearance (betrokken partijen: wetgeving, 
geschillen, Chris De Clerck en Stefan Legein 
voor koppeling met MODA, dienst 
Automatisering om te weten of er een 
koppeling is tussen de locatiecode in vak 30 
en hulpkantoor)

Werner Rens AF

De dienst Wetgeving werkt aan een omzendbrief rond EiDR, waarin de 
nationale toepassing van centralised clearance wordt opgenomen. Die 
omzendbrief zal als draft besproken worden binnen de werkgroep 
Binnenbrengen. 

Onderzoeken of het mogelijk is om de 
termijn in de omzendbrief over de 
noodprocedures in te korten

Chris De Clerck AF
Periode zoals in omzendbrief is effectief nodig om alles af te stemmen met 
ICT om problemen te detecteren.

Intern AAD&A oplijsten van de faciliteiten 
voor e-commerce, ism regio Liège

Liesbet Fransen AF
Op 16/5 informeel verkennend gesprek met Alfaport en Havenbedrijf 
Antwerpen. Wat zijn de vragen/doelstellingen? Ook accijnzen is hier 
belangrijk.

Oplijsten van bedrijven die interesse hebben 
in e-commerce, hun standpunten en de 
bedreigingen

Abram Op de Beeck AF Dit zal besproken worden op de vergadering 16/5.



Actiepunt Verantwoordelijke Status Stavaza

Datum meedelen van de eerste vergadering 
WG Niet-fiscale maatregelen

Jeroen Sarrazyn en Dirk 
Aerts

AF De eerste vergadering vond plaats op 20/02.

Opsturen van de verslagen van de 
vergaderingen softwarebedrijven aan 
forumda@minfin.fed.be

Roger Beeckman AF
De verslagen van de vergaderingen vanaf maart zullen gepubliceerd 
worden. De data van de vergaderingen zijn reeds gepubliceerd.

Interne vergadering organiseren om 
douanevoordelen te bepalen voor erkend 
entrepothouders zonder AEO-statuut 
(betrokken partijen: Wetgeving, Risk, 
Vergunningen, Nathalie Delestienne als 
convenor WG Algemene bepalingen)

Sabine De Schrijver Wegens ziekte van Sabine werd dit punt nog niet behandeld.

Meeting organiseren met hoofd ICT om 
stavaza intranet te bespreken

Katrien De Wachter Nog niet gebeurd. Op de volgen volgende vegadering.

Interne meeting organiseren over de 
nationale toepassing van centralised 
clearance (betrokken partijen: wetgeving, 
geschillen, Chris De Clerck en Stefan Legein 
voor koppeling met MODA, dienst 
Automatisering om te weten of er een 
koppeling is tussen de locatiecode in vak 30 
en hulpkantoor)

Werner Rens

Om dit verder praktisch te kunnen uitwerken  dienden wij daarvoor nog 
verdere inlichtingen in te winnen, onder meer bij de dienst Automatisatie. 
Daarnaast is ook nog officieel advies nodig van de Juridische dienst en 
dienen wij ook nog alle wettelijke bepalingen nader te bekijken. 

Onderzoeken of het mogelijk is om de 
termijn in de omzendbrief over de 
noodprocedures in te korten

Chris De Clerck Nog niet gebeurd. Op de volgen volgende vegadering.

Intern AAD&A oplijsten van de faciliteiten 
voor e-commerce, ism regio Liège

Liesbet Fransen Dit punt wordt verzet naar de Stuurgroep van mei.

Oplijsten van bedrijven die interesse hebben 
in e-commerce, hun standpunten en de 
bedreigingen

Abram Op de Beeck Dit punt wordt verzet naar de Stuurgroep van mei.
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Publiceren van vergelijkend document Bijlage 
B en Enig document op website van 
Nationaal Forum + ondernemingen stellen 
hun vragen aan hun federatie

Sophany Ramaen AF
De publicatie op de website van het Nationaal Forum is gebeurd op 3 
februari.

Om een projectgroep op te richten dient een 
projectfiche te worden ingevuld

Convenors AF Continue van toepassing.

Enkel toegewezen agendapunten bespreken, 
dus geen varia meer

Convenors AF Continue van toepassing.

Directe vertegenwoordiging met financiële 
faciliteiten intern bespreken

Kristian Vanderwaeren AF De interne meeting vond plaats op 9 februari.

Timing meedelen + organisatie overleg met 
betrokken sectorfederaties m.b.t. praktische 
implementatie DV met financiële faciliteiten

Kristian Vanderwaeren AF Het overleg met de betrokken sectorfederaties vond plaats op 16 februari.

Toetsen wat de juiste draagwijdte is binnen 
de federaties

Jan Van Wesemael AF

Belangrijkste impact implementatie DV met financiële faciliteiten is de 
creatie van level playing field met de ons omringende lidstaten en 
beperking van de aansprakelijkheid in hoofde van de direct 
vertegenwoordiger.

Contact opnemen met douane Nederland 
om de werking van elkaars organisatie voor 
te stellen

Sophany Ramaen AF
Een meeting met Douane Nederland kwam tot stand via het Benelux-
secretariaat, op 15 februari. Er werd afgesproken om een voorstel van 
agendapunten te communiceren vóór 15 maart.

Agendapunten voorstellen om met ODB te 
bespreken

Leden Stuurgroep AF Zie agendapunt 6 van vergadering 10/03/2017

Versie 1 van 01/03/2017
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