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Regionale werkgroep Hasselt  

VERSLAG   29 SEPTEMBER ’17  

CONVENOR  Cathérine Dreesen (Voka – Vlaams netwerk van ondernemingen) - Eric De Smedt (AAD&A) 

NOTULIST Eric De Smedt  

AANWEZIG 

AAD&A: Eric De Smedt, Wendy Piette, Rudi Lodewijks, Nathalie Sterkmans, Agnes Lahou 
Leden van Voka – KvK Limburg, Voka – KvK Kempen – KvK Mechelen: Acros Organics, Graco, 
Capsugel, Stanley Black & Decker, Scania, Borealis, Janssen Pharmaceutica, Hino Motors, Actius, 
Gondrand, Essers, The Nectar, Vandersanden Group, Crossroad Communications NV, Brouwland, 
Gerlach & Co NV, NControl 

VERONTSCHULDIGD 
AAD&A: Sophany Ramaen (AAD&A) 
Federatie Voka: /  

AFWEZIG 
AAD&A: / 
Federatie Voka: / 

 
Agendapunt 1: Vereenvoudiging wetgeving hobbybrouwers 
 
Wetgeving 
‘Iedere hobbybrouwer moet een bezitsaangifte 108 invullen en in 3-voud opsturen of binnenbrengen bij het hulpkantoor van de 
AAD&A bevoegd over de plaats waar u brouwt. Na geldigmaking krijgt de aanvrager één exemplaar van de bezitsaangifte ter ug’. 
‘Een hobbybouwer mag niet deelnemen aan wedstrijden of proeverijen’  
 
Vraag van hobbybrouwers  
Wetgeving actualiseren naar analogie met privé wijnmaakinstallaties met nadruk op volgende vereenvoudigingen: 

- Vrijstelling van het indienen van een bezitsaangifte voor installaties voor privégebruik met een capaciteit < 1 hl  
- Herbekijken brochure inzake regels rond deelname aan wedstrijden door hobbybouwers  

Vanuit de Kamer van Koophandel Limburg werd in 2016 de vraag tot vereenvoudiging van de wetgeving voorgelegd aan de heer 
Kristian Vanderwaeren, de heer Johan Van Overtveldt en de heer Vincent Van Immerzeel. 
 
De heer Bart Balis van Brouwland NV vraagt naar de stand van zaken. 
 
Antwoord 
Navraag werd gedaan bij de heer Kristian Vanderwaeren en de heer Vincent Van Immerzeel. 
De heer Van Immerzeel van het Departement Wetgeving heeft volgende mededeling verstrekt:  
‘Het Departement Wetgeving heeft een voorstel van antwoord gestuurd naar het Kabinet van Financiën en de zaak zal op het nive au 
van de regering worden besproken’. 
 
Agendapunt 2: Werking koerierdiensten vs douane 
 
Vraag  
Stanley Black & Decker heeft tijdens de regionale vergadering in juni 2017 de vraag gesteld of de douaneactiviteiten van de 
koeriersdiensten die operationeel zijn in de luchthavens niet op een éénvormige wijze kunnen worden behandeld door de diensten 
van de AAD&A.  
 
Antwoord 
Opmerkingen over de werkwijzen die de diensten van de AAD&A toepassen tegenover koerierdiensten in de luchthavens Zaventem 
en Bierset dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde werkgroep van het Nationaal Forum. 
Bijkomende info verstrekt door Departement Operations AAD&A: 
- Voor e-commerce diensten is een werkgroep opgericht onder leiding van de heer Christophe Ophoven 
- Voor de koerierdiensten zal een ‘actieplan koerierdiensten’ worden opgestart. De dienst die verantwoordelijk is voor het beheer en  
de opvolging van dit actieplan zal worden bepaald op centraal niveau. 
 

 
Agendapunt 3: Wederzijdse bedrijfsstages 
 
Vraag 
Mevrouw Gielen van de firma Graco heeft navraag gedaan naar de stand van zaken inzake het Concept ‘Wede rzijdse bedrijfsstages 
2017’. 
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Probleem voorleggen aan bevoegde werkgroep Nationaal Forum 
Stanley Black & 
Decker 
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Antwoord 
Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep Algemene Bepalingen van het Nationaal Forum op 28 september werd een toelichting 
verstrekt over de stand van zaken inzake de wederzijdse bedrijfsstages aan de geïnteresseerde bedrijven. 
De bedrijven die interesse hebben getoond voor het project zullen via mail worden geïnformeerd over de stand van zaken.  
Er zal een pilootproject worden opgestart met een beperkt aantal bedrijven. De namen van de deelnemende bedrijven en de opstart 
vaan het project zullen kortelings worden medegedeeld. 

 
Agendapunt 4: CDMS – KISSIC 
 
Ppt voorstelling en toelichting werden verstrekt door de heer Rudi Lodewijks van de AAD&A. 
Voorstelling: zie bijlage  
 
Agendapunt 5: Lossingsbemerkingen T-doc - toegelaten geadresseerde 
 
Problematiek van de lossingsbemerkingen T-documenten – Toegelaten geadresseerde 
- Tijdstip van ingave 
- Technische problemen 
- Verwittigingsmail regiekamer 
 
Wetgeving 
In artikel 315 van het DWU worden de formaliteiten bepaald voor een toegelaten geadresseerde die goederen ontvangt onder de 
regeling Unie-douanevervoer 
- De toegelaten geadresseerde moet het kantoor van bestemming onmiddellijk informeren over de aankomst van de goederen en 
eventuele onregelmatigheden of voorvallen die zich tijdens het douanevervoer hebben voorgedaan melden (IE007 + eventuele 
verschillen ingeven) 
- De toegelaten geadresseerde moet wachten met lossen tot hij toestemming heeft gekregen tot lossen van het kantoor van 
bestemming (IE 043) 
- De toegelaten geadresseerde moet resultaten van het onderzoek met betrekking tot het lossen onmiddellijk in zij n administratie 
inschrijven 
- De toegelaten geadresseerde moet het kantoor van bestemming informeren van het onderzoek van de goederen  en eventuele 
onregelmatigheden, uiterlijk op de derde dag volgend op de dag waarop hij toestemming tot lossen heeft gekregen (IE 044) 
 
Richtlijnen 
Mevrouw Agnes Lahou – Afdelingshoofd Finances Regionaal Beheer Hasselt heeft de te volgen werkwijze toegelicht.  
Tot op heden werd het tijdig ingeven van de lossingsbemerkingen, zoals werd bepaald in D.I. 521.103 –D.D.282520, opgevolgd 
door de regiekamer Hasselt en het dispatchcentrum in Mechelen. De toegelaten geadresseerden die nalieten om hun 
lossingsbemerkingen tijdig in te geven werden hiervan dagelijks verwittigd door de regiekamer/dispatch. In dit schrijven werd en ze 
er attent opgemaakt dat een boete van 125 euro kon worden opgelegd indien de voorgeschreven verplichtingen in de vergunning 
toegelaten geadresseerde niet werden nageleefd. 
Vermits de dagelijkse verwittigingen een enorme werklast veroorzaken en geen of weinig effect hebben aangezien de 
lossingsbemerkingen zelden tijdig worden ingegeven (= vooraleer de NCTS aangifte in nasporing komt) werd beslist om de 
toegelaten geadresseerden hiervan niet meer dagelijks op de hoogte te brengen.  
Indien er technische problemen zijn in verband met inbrengen van de lossingsbemerkingen kan er nog /wel een beroep gedaan 
worden op de regiekamer/dispatch. 
Indien echter wordt vastgesteld dat bepaalde toegelaten geadresseerden herhaaldelijk de regels inzake het niet-tijdig inbrengen van 
de lossingsbemerkingen blijven overtreden, kan er een relaas 359 worden opgemaakt ten laste van de overtreders, met voorstel tot 
een verhoogde boete. 
 
Agendapunt 6: Varia 
 
Vraag 
De heer Ben Daemen van Acros Organics verwijst naar de werklast ingevolge herhaaldelijke verzoeken van de dienst TAO Hasselt 
betreffende uitgangsbevestigingen op uitvoeraangiften. 
 
Antwoord 
AEO-vergunninghouders kunnen gebruik maken van de voorgeschreven facilitering volgen de omzendbrief “Alternatieve bewijzen in 
het kader van ECS’. De paragrafen 5 en 6 van de omzendbrief voorzien de mogelijkheid om binnen de 60 dagen , te rekenen vanaf 
de datum van aanvaarding van de uitvoeraangifte, een excelfile in te dienen met vermelding van de uitvoeraangiften waarvan de 
uitgang niet is bevestigd in het ECS. De dienst TAO zal steeksproefgewijze controles verrichten door alternatieve bewijsstukken 
inzake uitvoer op te vragen voor 5% van de aangiften die het voorwerp uitmaken van de voorgelegde excelfile. 
AEO operatoren die nog geen gebruik maken van de facilitering ‘Alternatieve bewijzen in het kader van ECS’ kunnen contact 
opnemen met mevrouw Agnes Lahou (agnes.lahou@minfin.fed.be – tel. 0257 51129). 
 
 
 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 21 december 2017 om 10 uur Voka Kamer van Koophandel Kempen  – 
Geel 
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Vragen of suggesties kunnen worden voorgelegd aan mevrouw Sylvie 
Hutsebaut – AAD&A - Departement Marketing en Facilitation. 
(sylvie.hutsebaut@minfin.fed.be – tel. 0257 883 74)  

Geïnteresseerde leden 
van de regionale 
werkgroep. 
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