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WERKGROEP UITGAAN 

VERSLAG   29.09.2017 

CONVENOR  Dorothy Cardoen (AAD&A) & Jan Robbroeckx (Agoria) 

NOTULIST Jan Robbroeckx en Dorothy Cardoen 

AANWEZIG 

Albert Palsterman CRSNP (Stream Software) 
An Vanden Eynde Risicoanalyse & Datamining 
Bart Keersmaekers NAVES (CMACGM) 
Debby Bogemans Regio Antwerpen 
Dennis Verheyen ASV (Eurochem ANR) 
Dimitri Annys CEB (Portmade) 
Erik van Poucke Regio Antwerpen – Haven 
Geert Callebaut AGORIA (Volvo) 
Ilse Eelen Regio Antwerpen 
Jack Nuijten ICC (Loyens & Loeff) 
Jamil Soltani Regio Luik – Controleregie Bierset 
Jan Maes ASV/NAVES (Grimaldi) 
Jessy van Aert Essencia (EVONIK) 
Johan Geerts CRSNP (Intris NV) 
Karen Wittock VEA-CEB (Remant) 
Karl Van Gestel KBBS (Overseas) 
Kim Van de Perre ASV/NAVES (MSC) 
Klara Pasgang Dienst Automatisering 
Kristin van Kesteren-Stefan Havenbedrijf Antwerpen 
Paul Peeters VEA-CEB (Remant) 
Peter Tilleman AWDC Diamond Office 
Rene Michiels CEB (DHL) 
Sandrina de Prins Regio Leuven – Vilvoorde 
Stijn Op de Beeck Air Cargo Belgium (WFS) 
Sylvie Groeninck Fedustria 
Tony Vanderheijden ABAS (PSA Antwerp nv) 
Wouter De Vlieger Dienst Automatisering 
Jan Hendrickx (ECB) 
Tim Verdijck (PWC) 
Jan Robbroeckx (Umicore) 

VERONTSCHULDIGD 

Abram Op de Beeck Essenscia (BASF) 
Annemie Peeters Havenbedrijf Antwerpen (back up) 
Bart Hebbelinck CEB (Citrosuco) 
Clément Leclercq Finances – ESD/TAO Bruxelles 
Dana Peeters Voka (Nike) 
Diederik Bogaerts ICC (KPMG) 
Dirk Pottilius Voka – West-Vlaanderen (Ziegler) 
Dirk Van Oosterwyck NAVES (CMACGM) 
Eline Hofman AGORIA (Honda) 
Ellen Gielen Voka -KvK Limburg (Graco) 
Eylen Aydemir Douanewetgeving 
Filip Ackermans Essenscia (Chevron Philips Chemicals International NV) 
Fons Uyttnedaele BCA (UPS) 
Hilde Bruggeman ASV/NAVES 
Jan Van Wesemael Voka (Alfaport) 
Jeroen Defloo AGORIA (Dalkin) 
Jim Styleman CRNSP (AEB) & Essenscia (STYROLUTION) 
Johan Peeters CEB (Herfurth) 
Kristien Cartuyvels Operations Centraal 
Kristof Vranckaert Algemeen beleid – Strategische cel 
Luc Lammertyn Fedustria & Voka – West-Vlaanderen (Sioen) 
Marc Wouters Petroleumfederatie (Total) 
Nancy Smout KVBG (Katoennatie) 
Pieter Haesaert AGORIA (C4T) 
Rik Uyttersprot Fevia (Unilever Belgium) 
Rudi Lodewijks Regio Hasselt 
Serge Bosman NAVES (S5 North Europe) 
Sophany Ramaen Secretariaat Nationaal Forum 
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Sophie Verberckmoes Werkgeversfederatie voor de internationale handel, het vervoer en de 
logistiek (Bleckmann) 
Stefan Vanrobaeys Fedustria (Baltagroup) 
Steven Michiels Voka – West–Vlanderen (ICO) 
Walter Vandenhoute Finances 
Wendy Saerens Operations Centraal 
William Sluys Regio Brussel 

 
Agendapunt 1: STAVAZA Zaventem 
 

- Sedert 1 september 2017 geldt een verplichte rapportering MRN met een IE507. 
- Momenteel zijn 29 van de 86 bedrijven ingestapt in de toepassing van BruCloud. 
- En zijn 14 van die bedrijven operationeel. Uit informatie van de plaatselijke douanediensten blijkt dat het om ongeveer 

50% van alle uitvoeraangiften gaat. 
- Vanuit het Nationaal Forum wordt opgeroepen om zoveel mogelijk te werken via BruCloud en om de discussie rond het 

betalend karakter van de dienst binnen de bedrijven op Zaventem gezamenlijk op te lossen. Er wordt tevens benadrukt 
dat het elke operator vrij staat om een gelijkaardige werkmethode aan te reiken.  

 
Agendapunt 2: Alternatief bewijs doorvoer (art 312 IA lid1) toegelicht door Mevr. Florence Coulon 
 

- De Belgische Douane heeft haar standpunt via een presentatie voorgesteld aan de EU Commissie. 
- De EU Commissie toont interesse voor het actuele Belgische voorstel , nl. om de ‘waarmerking’ van kopieën van 

documenten, zoals bedoeld in lid 2 van artikel 312 IA, te laten verlopen via e-mailverkeer.  
- Het onderwerp staat opnieuw op de agenda van de Commissie tijdens een meeting op 24 november. 

 
Agendapunt 3: BTW-circulaire uitvoer toegelicht door Mr. Marc Michiels van de BTW administratie  
 

- In bijlage 1 staan alle punten vermeld die door Mr. Michiels werden toegelicht. 
 
Agendapunt 4: Consolidatie 
 

- Het probleem van de 2de uitvoeraangifte wordt ook vermeld in agendapunt 3 (BTW circulaire). 
- Consolidatie wordt in 2018 vooraan op de agenda geplaatst van de werkgroep Uitgaan. 
- In geval van niet-zuivering van een transitaangifte in het kader van consolidatie kan het attest 724A niet worden gebruikt 

als alternatief bewijs van aanzuivering, omdat er geen expliciete verwijzing is naar de goederen/inhoud van de container.  
Daarnaast zullen er bijkomende bewijsstukken moeten voorgelegd worden die verband houden met de inhoud van de 
container, een soort van laadmanifest (stuffingsrapport) aanvaard en erkend door zowel operatoren als douanediensten. 

 
Agendapunt 5: Uitvoer / wederuitvoer 
 

- Domiciliëring uitvoer is niet meer mogelijk; 
- Alternatief bij gewone uitvoer: vergunning “laadplaats” + standaard aangifte; 
- Alternatief bij wederuitvoer: vergunning “aangewezen plaats” + standaard aangifte; 
- EX Z aangifte bestaat in principe niet meer. Er is slechts één uitzondering (artikel 150 lid 4 D.A.) met 2 voorwaarden:  

o Enkel voor elektriciteit, bagage of scheepsbevoorrading; 
o Een bijkomende beperking voor accijnsgoederen waarbij enkel gebruik mag worden gemaakt in hetzelfde 

grondgebied. 
- Bunkering:  

o Oude vergunningen blijven bestaan; 
o Nieuw protocol met Nederland is in de maak. 

- Bericht uitvoer / wederuitvoer (wat met de transshipments?): 
o In de tussenkomst zal dit niet meer verlopen via de mini-cuscar; 
o Wel via een nog te ontwikkelen oplossing (bericht van wederuitvoer); 
o Voor verdere opvolging: zie werkgroep ICT; 
o Voor wat betreft transhipments zal enkel een bericht van wederuitvoer moeten ingestuurd worden indien de 

goederen langer dan 14 dagen onder tijdelijke opslag zijn gebleven (art. 245 DA lid 2 letter e) i). 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Stand van zake geven over het kantoor Zaventem en gebruik BruCloud Dorothy Cardoen 
Volgende 
meeting 

Stand van zake geven over het alternatief bewijs bij doorvoer Florence Coulon 
Volgende 
meeting 

Stand van zake geven over het nieuwe project consolidatie Jan Robbroeckx 
Volgende 
meeting 

Stand van zake geven over de uitvoer / wederuitvoer procedure Dorothy Cardoen 
Volgende 
meeting 

Stand van zake geven over de definitie exporteur Jan Robbroeckx 
Volgende 
meeting 

 
De volgende vergadering gaat door op 19 januari om 10u. 
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BIJLAGE 1: Bijlage bij de toelichting van dhr. Marc Michiels omtrent de nieuwe circulaire uitvoer  
 
1. Recente EU arresten 

- C-571/15 en 226 + 228/14: onttrekking van goederen aan douaneregeling en ontstaan van BTW schuld 

- C-288/16: artikel 41 wetboek BTW: beperking van de vrijstelling bij invoer en uitvoer 

 
2. Dienstenrichtlijn 

- Sinds 2010 is de plaats van de dienst die waar de ontvanger van de dienst is gevestigd.  

- Er een vrijstelling van BTW op diensten die verband houden met in – en uitvoer. 

- Op basis van een recent arrest (C-288/16) zou die vrijstelling moeten beperkt worden tot de relatie tussen de 

dienstverrichter en de invoerder, uitvoerder, koper, verkoper, maakloonwerker (?) van de in- of uitgevoerde goederen. 

- Onderaanneming (tussen twee dienstverrichters) zou worden uitgesloten van de vrijstelling bij in- en uitvoer. 

- Betrokkenen ondernemingen worden aangeraden om de commentaren en publicaties hierover in de komende maanden 

van nabij op te volgen. 

 
3. Plaats van de levering 

- Voor niet verbruikt gas en elektriciteit geldt als plaats van levering daar waar de koper gevestigd is.  

 
4. Reizigersverkeer 

- Voor aankopen door buitenlanders is de drempel van vrijstelling van BTW verlaagd  tot 50 € (voorheen 125 €). 

 
5. Opeisbaarheid van BTW 

- Opeisbaarheid van de BTW ontstaat bij facturatie. 

 
6. Gezamenlijke uitvoer 

- Bij gezamenlijke uitvoer moet er een uitvoeraangifte per leverancier worden opgesteld.  

 
7. Aanpassingen op basis van DWU 

- Definitie exporteur: 

o Vak 2: uitvoerder douane + EORI nummer 

o Vak 44: BE BTW nummer van de verkoper die de BTW vrijstelling inroept 

o De uitvoerder kan in een andere lidstaat gevestigd zijn 

 In vak 44 kan een BTW nummer van een andere lidstaat worden vermeld 

 Er is geen verplichting om een Belgisch BTW nummer te vermelden in vak 44 

- Combinatie van actieve veredeling en BOD in één regeling “veredeling”  

o Geen verplichting tot wederuitvoer 

o Één regeling met opschorting van BTW bij invoer 

o Wat met artikel 154 DWU (verlies van status van Uniegoederen) wat zou kunnen leiden tot dubbele heffing? Dit 

aspect dient nog verder uitgeklaard te worden. 

- Uitvoerprocedure met de tolerantie van artikel 221.1 IA 

o Zie betrokken artikelen van de DWU hieronder (principes zullen worden overgenomen in de nieuwe BTW 

circulaire voor de uitvoer) 
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