
NATIONAAL FORUM 
GROEP 1 



1. Nationaal Forum? 

 Het Nationaal Forum is:  

 Een raadgevend orgaan binnen de structuur van de AAD&A. In het 

Nationaal Forum staan partnerschap en samenwerking centraal. Op een 

gestructureerde en systematische wijze laat het toe om, in de geest van 

wederzijdse samenwerking: 

- Wederzijds informatie uit te wisselen;  

- Zo veel mogelijk de bedrijven te betrekken in de strategische fases van de 

besluitvorming van de AAD&A;  

- De adviezen die vanuit het Nationaal Forum zijn voorgedragen te 

implementern. 

 



2. Organisatie? 

 Algemene vergadering 

 Stuurgroep 

 Werkgroep op nationaal niveau 

      => Krijgt zijn opdrachten van de Stuurgroep 

 Werkgroep op regionaal niveau 

 Secretariaat 



3. Werkgroep:  

Algemene Bepalingen 

 Eerste drie titels van het UCC: 

 

 Titel I Algemene bepalingen; 

 Titel II Factoren die ten grondslag liggen aan de toepassing van invoer- of 

uitvoerrechten en andere maatregelen waaraan het goederenverkeer is 

onderworpen; 

 Titel III Douaneschuld en zekerheidsstelling. 

 

 



4. Agenda  

 Zekerheidsstelling 

 Nalatigheidsinteresten 

 Recht om gehoord te worden 

 Directe vertegenwoordiging / financieel aspect 
 Wederzijdse stage bij douane- en privésector 
 Varia 

 



5. Zekerheidsstelling 

 Het UCC voorziet de mogelijkheid om een globale zekerheidsstelling te 
hebben 

MAAR 

 Model van de akte voor de globale zekerheidsstelling is niet klaar en is 
afhankelijk van de ontwikkeling van een informaticasysteem in de lidstaten 

 Berekenmethode gebaseerd op de voorwaarden om te voldoen aan een 

vermindering of een ontheffing van de zekerheidsstelling in het kader van een 
globale zekerheidsstelling (Revisie van artikel 84 Gedelegeerde verordening) 
moet nog vastgelegd worden door de Commissie (vergadering op 
17/01/2017) 

Besluit: onze administratie is niet in staat het UCC en de globale zekerheidsstelling 
toe te passen (doorvoer + andere douanerechten) 

In tussentijd: stand by 

 

 



6. Nalatigheidsinteresten 

 Het UCC voorziet dat de nalatigheidsinteresten voor de douaneschuld 

gelijk zijn aan het tarief van de ECB plus 2 punten = 0% +2% = 2% 

 Voor schulden die zijn ontstaan vanaf 01/05/2016 

 Voor 01/05/2016 = 9,6% 



7. Recht om gehoord te worden 

 Het UCC voorziet het recht om gehoord te worden voordat een 

ongunstige beschikking wordt getroffen 

 Op het niveau van de Administratie van douane en accijnzen is dit recht 

toepasbaar indien het gaat om beslissingen genomen door iemand met 

de graad van regiomanager of gelijkwaardige graad. 



8. Directe vertegenwoordiging/ 

financieel aspect 

 Directe vertegenwoordiging = vertegenwoordiger handelt in naam en 

voor de rekening van anderen 

 Verzoek = douanevertegenwoordiger mag eigen kredietrekening 

gebruiken bij directe vertegenwoordiging (Nederland, Borg+ met 

beperking van verantwoordelijkheid) => akte + validatieregels PLDA 

aanpassen 

 PLDA: 2 implementaties 

-> rekening directe/indirecte vertegenwoordiger (standaard = indirect) 

-> aangifte met directe vertegenwoordiging mag enkel op de rekening van 

de directe vertegenwoordiging komen (kredietrekening klant) 

 Project: automatische verificatie van bedrijven met vergunning 

vertegenwoordiging 

 

 

 



9. Wederzijdse stages 

 De wens om stages te organiseren voor douaniers in de bedrijven en vice 

versa 

 Interne vergadering op 03/01 

 



10. Varia 



Vragen? 


