
NATIONAAL FORUM 
 
WERKGROEP 1: ALGEMENE BEPALINGEN 



Agenda 29 maart 2017 

 1. Directe/indirecte vertegenwoordiging - borgtocht 

 2. Herziening Algemene Wet 

 3. Draft portfolio AEO 

 4. Project stages 

 5. Erkende douaneopleiding 

 6. Digitalisering van de oorsprongscertificaten (REX) en andere faciliteiten 

 7. Douanevoordelen voor erkend entrepothouders die geen AEO-statuut hebben 

 8. Varia 

  



1. Directe/indirecte vertegenwoordiging - 
borgtocht 

  

• Borgakte+ - Doorlopende zekerheid: presentatie door Laurent 
Scops, Geschillen 

• Gevolgen voor de klantenrekeningen: Christian Postman, Finances 
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Directe vertegenwoordiging – borgakte+ 

• Vanaf 1/04/2017 – Gebruik van de klantenrekening van de 
douanevertegenwoordiger in het kader van de directe 
vertegenwoordiging  
 

• Borgakte + (BA+): douanevertegenwoordiger dient een aangifte 
MLP/MAC in als directe vertegenwoordiging voor een derde waarvoor 
de douanevertegenwoordiger zijn eigen zekerheid gebruikt 
 

• “Klassieke” BA: de borg stelt zich garant voor de schulden van de 
douanevertegenwoordiger 
 

• Directe vertegenwoordiging, de bestemmeling (vertegenwoordigde), 
en niet de douanevertegenwoordiger, is de schuldenaar 
 

• BA+: de borg stelt zich garant voor de betaling van de schulden 
afkomstig van de aangiften MLP/MAC die door de 
douanevertegenwoordiger zijn ingediend als directe 
vertegenwoordiging met gebruik van zijn klantenrekening 
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Directe vertegenwoordiging –borgakte+ 
Beperkingen 
 
• De BA+ mag enkel gebruikt worden voor de aangiften die worden 

ingediend bij directe vertegenwoordiging 
 

• De BA+ mag niet gebruikt worden door de MAC accijnzen (AC4), noch 
als zekerheid voor de goederen die onder een bijzondere 
douaneregeling geplaatst zijn  
 

• De verschuldigdheden die na sluiting van het proces-verbaal van 
verificatie worden vastgesteld, zijn niet gedekt door de BA+ 
 

• Doorlopende zekerheid van de douanevertegenwoordiger met 
vermindering van het referentiebedrag mag niet gebruikt worden in 
het raam van de directe vertegenwoordiging voor een derde 
(solvabiliteitscriterium van de vergunninghouder en niet van de 
vertegenwoordigde) 



- Contante betaling (FRCT): geen wijziging 

- Betaling via de kredietrekening van de vertegenwoordigde: geen wijziging 

  

- Betaling via de kredietrekening van de directe vertegenwoordiger 

                      Aparte kredietrekening 

   Specifieke akte van borgtocht 

    

           

         Aanpassingen PLDA 

  



 Aanpassingen PLDA 

1. Een status toewijzen aan de klantenrekening (directe of indirecte 
vertegenwoordiging) 

2. Nieuwe validatieregels opstellen voor de aangifte 

  

 Testen uitgevoerd door de helpdesk en de dienst ICT 

  

  

 OK 

  



 Aparte klantenrekeningen: directe en indirecte vertegenwoordiging 

 

 

1. Akkoord tussen de vertegenwoordiger en zijn borgsteller over het bedrag van de 
borgtocht 

2. De akte van borgtocht + en de bijakte van vermindering (of opzegging) van de 
bestaande akte versturen naar de dienst “Borgtocht” van BUEK  

3. De akte of bijakte (of opzegging) terugsturen voor akkoord  

4. Een nieuwe klantenrekening creëren met openstelling van de afdelingen: 
kredietrekening; reservaties voor de aangifte en FRCT 

 

  

  

  

  



2. Herziening van de Algemene wet 
  

• De Stuurgroep heeft besloten om de herziening van de Algemene 
Wet te behandelen in de werkgroep Algemene bepalingen. 

• Momenteel prioriteit aan de toepassing van de UCC. 

• In een later stadium wordt ook de wetgeving accijnzen behandeld in 
deze werkgroep. 



3. Draft Portfolio AEO 
  

 Presentatie door Silvie Hutsebaut 



4. Project stages (Werner Rens) 
  

• Dit punt zal geagendeerd worden op het managementteam van 11 april.  

• Aan de leden van het managementteam zal Werner Rens vragen om een 
lijst op te stellen van de diensten die mogelijks opengesteld kunnen 
worden voor werknemers van de private sector (deadline eind april). 

• Oproep aan de AEO-bedrijven. De doelstelling van de stages is een beter 
wederzijds begrip. Meeting met de kandidaten in mei om de 
douanediensten en de voorwaarden van de stages te bespreken. De start 
van de stages is voorzien voor oktober 2017. 



5. Erkende douaneopleiding 
• Lijst van kandidaten (14) : 

- Katrien Vanloocke, Agentschap voor Buitenlandse Handel, Katrien.Vanloocke@abh-ace.be 

- Jo Vandewalle, AGORIA (C4T), Jo.Vandewalle@customs4trade.com 

- Jack Nuijten, ICC (Loyens & Loeff), Jack.Nuijten@loyensloeff.com 

- Diederik Bogaerts, ICC (KPMG), dbogaerts@kpmg.com 

- Olivier Schoenmaeckers,  VEA-CEB, olivier@vea-ceb.be 

- Hilde Bruggeman, ASV/NAVES, hilde.bruggeman@naves.be 

- Abram Op de Beeck, Essenscia (BASF), abram.op-de-beeck@basf.com 

 



5. Erkende douaneopleiding 
 - Peter Verlinden, RHENUS CUSTOMS N.V., Peter.verlinden@be.rhenus.com 

 - Yves Melin, ICC (McGuirewoods), YMelin@mcguirewoods.com 

 - Yannick Morisse, VOKA Oost-Vlaanderen (DSV Belgium), Yannick.Morisse@be.dsv.com 

 - Tim Verdijck, ICC (PwC),  tim.verdijck@be.pwc.com 

 - Michael Van Giel, CRNSP (Intris NV), michael.vangiel@intris.be 

 - Jan Van Wesemael, VOKA (Alfaport), Jan.VanWesemael@voka.be 

 - Sophie Verberckmoes, Werkgeversfederatie voor de internationale handel, het vervoer en de 
logistiek (Bleckmann), Sophie.Verberckmoes@kghdouaneopleidingen.be 

  



5. Erkende douaneopleiding 
  

• Alvorens het project te starten, is er intern overleg nodig. 

• Groep van 6/7 personen 

 



6. Digitalisering van de oorsprongscertificaten 
(REX) en andere faciliteiten 
• REX – timing uitrol 

 1. In principe is het zo dat REX nu reeds in voege is voor de SAP landen  en voor 
de EU-lidstaten in het kader van de cumulatie met deze landen of in het kader 
van wederverzending van goederen afkomstig uit de SAP-landen binnen de EU 
of naar Noorwegen en Zwitserland. 

 2. Eerstkomend (waarschijnlijk ) vanaf 1 mei 2017 met Canada (CETA). 

 3. Vervolgens vanaf 1/1/2018 met de volgende lande: Vietnam, Singapore en de 
Mercosur(*). 

 



4. In de loop van 2018: Japan en de herziene overeenkomst met Mexico (*). 

5. Tegen eind 2018 de herziening van de Conventie inzake preferentiële 

oorsprong: dit houdt in de landen behorend tot deze conventie: EU, Noorwegen, 

Zwitserland, Ijsland, Faeröer, alle Balkan landen (*), de Maghreb (*) en de 

Machraklanden (*) alsmede Israël en de PLO (*). 

a. Opgelet wat betreft deze laatste landen is het zo dat de EU-Commissie van 

plan is om het REX systeem eenzijdig in te voeren, ttz voor uitvoer uit de EU 

naar deze landen zal het REX systeem worden toegepast terwijl deze landen 

de mogelijkheid hebben om te blijven werken met de certificaten of met de 

oorsprongsverklaringen op factuur. 

6. LGO (landen en gebieden overzee) : 1/1/2020 



Tot slot nog dit: 

• Oorsprongsverklaringen op factuur worden vanaf een bedrag van 6000 € enkel 

toegestaan aan toegelaten exporteurs inzake oorsprong nadat er een audit werd 

uitgevoerd door de douane.   

• Attesten inzake oorsprong mogen door elke exporteur worden aangebracht op zijn 

factuur als hij geregistreerd is in de REX databank en zonder dat hiervoor een audit 

werd verricht door de douane (cfr. website douane). 

• REX is kosteloos 

• Preferentiële certificaten zijn volledig kosteloos voor de exporteur.  
 

• In afwachting van de algemene toepassing van REX : dienen preferentiële 
oorsprongscertificaten nog steeds door de douane van het kantoor van uitvoer te 
worden geviseerd en gestempeld en de goederen die er het voorwerp van uitmaken 
dienen op verzoek van de douane te worden aangeboden voor fysieke controle. 
 



7. Douanevoordelen voor erkend 
entrepothouders die geen AEO-statuut 
hebben 

 

Inzake zekerheidsstelling staat de accijnswetgeving los van de douanewetgeving. 

In de douanewetgeving zijn geen bepalingen opgenomen die een mogelijke 
verlaging van zekerheid  voor een douaneschuld voorzien voor niet AEO-
bedrijven op basis van een erkenning als erkend entrepothouder.  

De criteria voor vermindering van het bedrag van de doorlopende zekerheid en 
ontheffing van zekerheidstelling voor AEO bedrijven  zijn opgenomen in art. 95, 
lid 2 DWU en art. 84 DA. 

  



8. Varia 


