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Regionale werkgroep Hasselt  

VERSLAG    20 JUNI 2018  

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

NOTULIST Eric De Smedt  

AANWEZIG 

AAD&A: Eric De Smedt, Rudi Lodewijks, Wendy Piette, Nathalie Sterkmans, Agnes Lahou, Stefan 
Kessen 
Leden van Voka KvK Limburg en KvK Mechelen: Eva Guldentops, Petra Van Bouwelen, Capsugel, 
Stanley Black & Decker, Scania, Borealis, Essers, Kuehne + Nagel, Roland Central Europe, 
Janssen Pharmaceutica, nControl, Mazda Europe, WA Customs 

VERONTSCHULDIGD 
AAD&A: Sophany Ramaen 
Federatie Voka: /  

 

Agendapunt 1: Bedrag van de zekerheidstelling bij vergunningsaanvragen 
 
Toelichting door Eric De Smedt – Dienst RCD Hasselt 
 
Voor het bepalen van de zekerheidstelling inzake vergunningsaanvragen is op regionaal niveau tussenkomst vereist van het Team 
Vergunningen (Klama Klantenbeheer) en het Team ABC (CABC / SBC). Na ontvangst van de aanvraag bij het Team Vergunningen 
zal het bedrag van de zekerheidstelling o.b.v. de audit door het Team ABC worden medegedeeld aan de operator. De voorgestelde 
zekerheid dient te worden gesteld bij de dienst Borgtochten van het Departement Comptabiliteit (BUEK). Nadat  het reg ionaal Team 
Vergunningen op de hoogte werd gebracht van de zekerheidstelling kan de vergunning worden afgeleverd. 
Bovenstaande werkwijze omvat geen tussenkomst van het Team Aangifteopvolging inzake bepaling van het bedrag van de borg en 
verzending van de briefwisseling naar de operator. 

 
Agendapunt 2: EiDR – kennisgeving aan operatoren bij eventuele controle 
 
Toelichting door Eric De Smedt – Dienst RCD Hasselt 

Operatoren die beschikken over een vergunning domiciliëring zullen bij de herbeoordeling aanspraak kunnen maken op een vergunning 
Entry into the Declarant Records (EiDR) of Goedgekeurde Plaats (Laadplaats / Laad-losplaats) mits voldaan is aan de vereiste voorwaarden. 
Een vergunning EiDR verleent de operator de mogelijkheid om activiteiten die zijn opgenomen in de vergunning te verrichten binnen en 
buiten de kantooruren. 
Een vergunning GP verleent de operator de mogelijkheid om activiteiten te verrichten binnen de kantooruren tenzij in de vergunning 
andere uren worden voorgeschreven. 
In geval van een vergunning EiDR met globalisatie en zonder vrijstelling van kennisgeving, dient de vergunninghouder bij aankomst of 
vertrek van goederen uit de instelling van de operator een kennisgeving via mail over te maken aan de Controleregie Antwerpen, die 
binnen de 30 minuten een selectie zal uitvoeren. Afhankelijk van de aard van de selectie, zal de Regiekamer Hasselt worden opgedragen 
om een controleopdracht aan te maken voor uitvoering van een controle door het bevoegde Mobiel Team. De Regiekamer Hasselt zal de 
operator, na ontvangst van het bericht tot opmaking van de controleopdracht, onmiddellijk verwittigen dat een controle zal plaatsvinden. 
Vermits het opmaken van de controleopdracht kan plaatsvinden na de 30 minuten waarbinnen de selectie o.b.v. de voorafgaande 
kennisgeving werd bepaald, zal de onmiddellijke verwittiging van de operator door de Regiekamer ertoe bijdragen dat goederen die binnen 
de 30 minuten na de kennisgeving werden geselecteerd voor een controle maar waarvoor nog geen controleopdracht werd aangemaakt, 

niet aan het douanetoezicht zouden worden onttrokken. 

Agendapunt 3: Boete ingevolge nalatigheid wegens niet of laattijdige voorlegging 
opgevraagde info bij CàP 

Toelichting door Eric De Smedt – Dienst RCD Hasselt 
 
Bepaalde controlediensten kunnen Controles à Posteriori (CàP) uitvoeren op aangiften die reeds werden vrijgegeven. Bij de 
uitvoering van dergelijke controles kunnen bijkomende info of stukken worden opgevraagd aan de operator zoals 
handelsdocumenten, bewijzen van betaling, enz.  
De operator dient de opgevraagde info en/of aanvullende stukken voor te leggen binnen de voorziene termijn voorgeschreven in de 
mededeling door de controledienst. In de praktijk blijkt dat de gevraagde info of stukken niet of laattijdig worde n voorgelegd. 
De controlediensten zullen in hun verzoek een termijn van 10 dagen opnemen waarbinnen een antwoord door de operatoren dient 
te worden verstrekt. Indien binnen de termijn van 10 dagen geen antwoord wordt verstrekt zal een herinnering worden op gemaakt 
waarin een bijkomende termijn van 5 dagen wordt voorzien.  
Bij ontstentenis van een antwoord binnen de voorziene termijnen zal de controledienst een boete opleggen wegens het niet 
verstrekken van de gevraagde info binnen de voorziene termijn waardoor de dienst niet in de mogelijkheid is om een controle uit te 



2 
 

voeren. 
 
Vanuit de privé werd de vraag gesteld om kennis te krijgen van het resultaat van de dossiers inzake CàP die door de betrokken 
controlediensten worden afgesloten.  
 

 

Agendapunt 4: Boete wegens onttrekking containers aan douanetoezicht 

 
Toelichting door Eric De Smedt – Dienst RCD Hasselt 
 
Containers worden bij het binnenkomen of verlaten van de EU niet altijd aangegeven aan de douane.  
Vastgestelde inbreuken op containers die sluiks worden ingevoerd, aan het douanetoezicht worden onttrokken, ter plaatse niet 
kunnen worden aangeboden voor verificatie ingevolge selectie voor controle , zullen vanaf 1 maart 2018 als volgt worden bestraft: 
- Boete van 5.000 EUR 
- Indien na een periode van zes maanden na de eerste vaststelling blijkt dat de aangever evenveel of meerdere inbreuken blijft 

plegen zal de boete worden verhoogd tot 7.500 EUR 
- Bij inbreuken vastgesteld na een aanvullende periode van drie maanden zal de aangever rechtstreeks worden gedagvaard voor de 

correctionele rechtbank en tegelijkertijd zal de procedure worden opgestart tot eventuele intrekking van het AEO certificaat.  
Bovenstaande regeling wordt op vraag van de Centrale Administratie strikt toegepast binnen de regio’s.  De operatoren dienen er 
zich van bewust te zijn dat eventuele bezwaren in principe zullen worden afgewezen.     
 

Agendapunt 5: Nieuwe aanvraagformulieren voor vergunningen 
  
Toelichting door Nathalie Sterkmans – Team Vergunningen 
 
Het Departement Operations – Team Vergunningen heeft medegedeeld dat nieuwe formulieren met toelichtingen ter beschikking 
zijn voor het aanvragen van bepaalde vergunningen. 
De lijst met de nieuwe aanvraagformulieren maakt het voorwerp uit van de bijlage. 

 

Agendapunt 6: Zekerheidstelling bij Deposito en Consignatiekas 

 
Toelichting door Eric De Smedt – Dienst RCD Hasselt 
 
Borg in speciën - Verandering van de aanvaardingsprocedure door de Deposito en Consignatiekas  (DCK) vanaf 1 juni 2018 
De Deposito- en Consignatiekas (DCK) heeft een nieuwe procedure voorgeschreven voor de aanvaarding van een borgtocht in speciën. 
Sinds 1 juni moeten alle aanvragen tot opening van een nieuw dossier bij de Deposito- en Consignatiekas gebeuren via een 
voorgeschreven formulier beschikbaar op de site www.depositokas.be. Dit formulier dient per mail te worden verzonden naar 
info.cdcdck@minfin.fed.be. DCK zal het ingediende formulier nakijken en de aanvrager de te volgen betaalinstructies mededelen. 
 

Agendapunt 7:  
 
Vraag van Koen De Ceuster – Stanley Black & Decker 
 
Onterecht cancellen van uitvoerdocumenten na voorlegging van alternatieve bewijsvoering.  

Antwoord van leden van de overheid – Agnes Lahou - Afdeling Aangiftebeheer regio Hasselt 
 
Het voorval werd onderzocht en er werd vastgesteld dat de aangiften onterecht werden geannuleerd. 
De aangiften werden vervangen door een NCTS-aangifte. De mail werd ontvangen in het gevraagde excelbestand. Nadien wordt door onze 
dienst op het excelbestand een macro gedraaid, die de uitvoeraangiften automatisch voor export bevestigd. Blijkbaar is bij het uitvoeren 
van de macro een fout opgetreden. 
De handeling kan in PLDA niet meer ongedaan gemaakt worden. 
In afwachting dat een procedure wordt voorgeschreven vanuit de Centrale diensten zal in de regio Hasselt de volgende werkwijze worden 
toegepast: 
Op vraag van de operator wordt er een afdruk gemaakt van de uitvoeraangifte waarop de vermelding ” ten onrechte geannuleerd”, “export 
vastgesteld” wordt aangebracht. Deze vermeldingen worden gestaafd met een communautaire stempel en handtekening. 
Binnen de verschillende regio’s wordt de voorgestelde problematiek niet op dezelfde wijze afgehandeld vermits geen éénvormige procedure 
is voorgeschreven indien een uitvoeraangifte onterecht wordt geannuleerd. De werkwijze in de regio Antwerpen - Afdeling Aangiftebeheer 
voorziet de aanmaking van een prefill uitvoeraangifte in PLDA waarop de uitvoer wordt bevestigd.  

Agendapunt 8: Stand van zaken vereenvoudiging wetgeving hobbybrouwers 

 
Vraag van  Hobbybrouwers 
 
Stand van zaken "Vereenvoudiging wetgeving voor hobbybrouwers". Is er reeds een antwoord over de ingediende vragen inzake 

vereenvoudiging? 

NIEUWE ACTIEPUNTEN  VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Operatoren dienen in kennis te worden gesteld wanneer het dossier is 
afgehandeld door de controlediensten alsmede het resultaat van de 
controle.  

Afdelingshoofd 
Operations 2° Lijn 

 

https://www.depositokas.be/
mailto:info.cdcdck@minfin.fed.be
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- Moet iedere hobbybrouwer een bezitsaangifte indienen? 
- Moet een aangifte worden ingediend waardoor op alle momenten controle van de accijnsdiensten mogelijk is?  
- Kan een hobbybrouwer wedstrijden organiseren? 
 
Antwoord van leden van de overheid – Eric De Smedt –Dienst RCD Hasselt 
 
Vragen werden voorgelegd aan de dienst Wetgeving op centraal niveau. 
De dienst Accijnswetgeving heeft medegedeeld dat geen bezitsaangifte dient te worden ingediend. Deze mededeling werd eveneens 
medegedeeld aan de Belgian Homebrewers Association asbl.  
Op de overige vragen kan geen gunstig advies worden verstrekt vermits de voorgeschreven werkwijze van toepassing blijft.  

 

 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 12 september 2018 om 10 uur bij VOKA Geel. 


