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Niet-fiscale maatregelen 

VERSLAG   20/02/2017 

 

CONVENOR  Jeroen Sarrazyn (AAD&A), Dirk Aerts (Agoria) 

AANWEZIG 

An Vanden Eynde (AAD&A) 
Bart Keersmaekers (NAVES – CMACGM) 
Fons Uyttendaele (BCA – UPS) 
Gert Verboven (AADA&A) 
Hilde Bruggeman (ASV/Naves) 
Jan Van Wesemael (VOKA – alfaport) 
Jessy van Aert (Essenscia – Evonik) 
Johan Geerts (CRSNP – Intris NV) 
Kim Van de Perre (ASV/NAVES – MSC) 
Kristin van Kesteren-Stefan (Havenbedrijf Antwerpen) 
Laurence Baudesson (Essenscia) 
Luc Lammertyn (Fedustria – Sioen) 
Ronald Desseyn (AAD&A) 
William Sluys (AAD&A) 
Paul Hermans (Atlas Copco) 
Corinne Barbier (AAD&A) 
Claude Seynhaeve (Bekaert) 
Pascal De Weser (AAD&A) 
Joyce Lateste (AAD&A) 
Sophany Ramaen (AAD&A) 

VERONTSCHULDIGD 

Bart Witdouck (Essenscia – Evonik) 
Dirk Van oosterwyck (NAVES – CMACGM) 
Ilker Aydin (AAD&A) 
Richard Jansegers (ASV/NAVES – OOCL) 
Sylvie Groeninck (Fedustria) 

 
Agendapunt 1: EFFICIËNTIE EN VLOTHEID VAN DOUANEVERIFICATIE 
 
Vergunningen en Dual Use 
 
Het agendapunt refereert naar operationele problemen ivm dual-use verificaties. 
 
Kristof Vranckaert geeft met een presentatie aan hoe de AAD&A de selectie op Dual Use artikelen verfijnd heeft in de laatste jaren. 
Van een “catch-all” op verschillende bestemmingslanden is er overgegaan naar doelgerichte selecties. De totale selectiedruk is 
hierdoor gedaald, hoewel er veel meer transacties onder beperkende maatregelen vallen door het sanctieregime tegen Rusland. 
 
Niet-dienstverleners die AEO-gecertificeerd zijn, genieten vandaag reeds over transactionele faciliteiten. 
 
Jeroen Sarrazyn overliep de praktische kant van een douanecontrole op DU-goederen en gaf aan hoe de nieuwe 
“viergroepenaanpak” van het Vlaams Gewest eveneens kan leiden tot verminderde “balastcontroles” voor heel wat operatoren. Het  
selectiepercentage voor AEO-ondernemingen is ook zeer sterk verminderd. De groep erkent de vooruitgang in deze materie. 
 
De groep geeft aan dat de doorlooptijd van vergunningen zeer lang is. De federaties hebben enkele voorstellen: 

- administratie mandateren om de vergunningen te tekenen (reeds besproken met Vlaams Gewest); 
- vereenvoudigingen toestaan bij doorvoer van militair materiaal of voor herstellingen. 

 
De bovenstaande opties vallen echter buiten de bevoegdheid van de AAD&A. 
 
Het project waarbij het vergunningssysteem zou gekoppeld worden aan het Single Windowprogramma van de AAD&A heeft 
vertraging opgelopen wegens een ontbrekend budget aan de kant van de vergunningsdiensten. 
 
Vrijgave van goederen bij domiciliëring 
 
Bepaalde mobiele teams zouden niet over een laptop of over dataverbinding beschikken om bij domiciliëring goederen vrij te geven. 
 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 
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Vragen aan Operations om de problemen die de mobiel team ondervinden 
met doorgeven met opdracht tot vrijgave van de goederen worden 
aangepakt  

Convenors Datum 

 
Verificatie GIP Antwerpen LO 
 
De industrie stelt voor om de controles te stroomlijnen. De AAD&A stelt voor dat de handel de verruimde openingsuren beter benut. 
Het Deurganckdok werkt binnenkort 24u op 24. Dit zal regionaal (in Antwerpen) besproken worden. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Initiatief nemen om met de betrokken partijen een voorstel van 
gestroomlijnde controles te doen aan de WG Niet-fiscaal 

Havenbedrijf en 
Alfaport 

15 mei 2017 

 
Gasmeting in containers 
 
De AAD&A had een operationele afspraak met enkele gespecialiseerde firma’s.  In praktijk lijkt maar één firma meer gemachtigd om 
de metingen uit te voeren. 
 
Via een reactie per e-mail liet Brenda Sanctorum de Werkgroep Niet-fiscale maatregelen weten dat de vereenvoudigde procedures 
rond gasmetingen in opmaak is. 
 
Bepaalde operatoren bezitten zelf de capaciteit om gasmetingen te verrichten, aangezien dit in hun logistieke proces gebruikt  wordt. 
Het voorstel is te onderzoeken of deze gasmetingen geaccrediteerd kunnen worden voor gebruik in het kader van verificatie.  
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Presentatie vereenvoudigde procedure gasmeting 
Brenda Sanctorum 
(AAD&A) 

15 mei 2017 

 
Agendapunt 2: STAALNAME 
 
De werkmethodes rond staalname worden dit jaar bijgewerkt. 
 
Dienstverleners vragen of het mogelijk is om een ontvangstbevestiging te laten tekenen door de douane  voor de weggehaalde 
stalen, om zo duidelijkheid te scheppen naar hun opdrachtgevers. 
 
Het representativiteitsattest zou beschouwd kunnen worden als ontvangstbevestiging, maar de dienstverleners zijn wat voorzich tig 
omdat dit document mogelijk ook retroactief zou kunnen gebruikt worden als basis voor navorderingen. 
 
Rond het herverpakken van stalen van gevaarlijke (chemische) goederen dient eveneens een sensibilisering te gebeuren naar 
sommige douanekantoren. De wetgeving wordt niet steeds gerespecteerd.   
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

In de nieuwe werkmethode de volgende punten opnemen: bewaring van 
de stalen is verantwoordelijkheid van de douane, de teruggave van de 
AAD&A van gevaarlijke stalen (chemisch) dient te gebeuren volgens de 
wettelijke bepalingen, voorzien van een ontvangstbevestiging 

Ronald Desseyn 
(AAD&A – Operations) 

15 mei 2017 

 
De werkgroep zal zich verder focussen op het efficiënter organiseren van controles, met onder meer de input van de WG 
Binnenbrengen en Uitgaan. Aan de leden wordt gevraagd om via de federaties de nodige input te bezorgen aan de werkgroep.  
 
De volgende vergadering zal op maandag 15 mei 2017 om 13u30 plaatsvinden. 


