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Regionaal Forum Gent  

VERSLAG   08.09.2017 

CONVENOR  Daphne Renier (Voka)  - Alain Muyshondt (AAD&A) 

NOTULIST Kevin Volkaert (AAD&A) 

GASTSPREKERS 
McReynolds Fergus (Director of EU Affairs – EEF - UK) 
Pugh Daffyd (gov. Kent – UK) 

AANWEZIG 

Annys Dimitri (Portmade) 
Bataillie Patrick (Sigarenfabriek Neos) 
Baert Alexander (Laga) 
Brams Danny (Bridgestone Europe) 
Callebaut Geert (Volvo Group Belgium) 
Cals Frank (Bridgestone Europe) 
Cardoen Dorothy (AAD&A) 
Casier Sammy (Unilin) 
De Decker Charlotte (Volvo Car Belgium) 
Degheselle Rudy (PSS Belgium) 
Demely Jolyce (Voka) 
Devos Christ (Barco) 
De Vuyst Annick (Becton Dickinson Distribution Center) 
Dierick Stefanie (Haven Gent) 
Goossens Filip (Jan De Nul) 
Goossens Ivan (AAD&A) 
Lammertyn Luc (Sioen) 
Leplae Sophie (TVH) 
Mahieu Griet (AAD&A) 
Michiels Steven (ICO) 
Mennes Ellen (Orac) 
Moerman Anita (ArcelorMittal Belgium) 
Moorhem Ann (Volvo Group Belgium) 
Opstaele Janny (Wallenius Wilhelmsen) 
Osaer Kurt (Seabridge) 
Pottilius Dirk (Ziegler) 
Ryckbosch Yves (AAD&A) 
Van Cauwenberghe Patrick (MBZ) 
Vandaele Jens (Customs Department FCA services) 
Vandenbrande Mieke (Orac) 
Vandewalle Jo (Customs4trade) 
Vanherpe Annie (AAD&A) 
Van Severen Peter (VeGHO/Voka Oost-Vlaanderen) 
Van Veerdegem Guy (Brady) 
Vermeersch Tom (Voka) 
Vervaeke Kurt (Louis Dreyfus Company Belgium) 
Vletinck Dirk (Packo Inox) 

VERONTSCHULDIGD 

Audenaert Filip (Volvo Group Belgium) 
De Jaeger Frank (Stora Enso Langerbrugge) 
Doudouh Soufian (BRP Europe) 
Ramaen Sophany (AAD&A) 
Vanholsbeke Guido (AAD&A) 
Verhelst Fons (APZI) 
Vermeersch Marc (Barry Callebaut Belgium) 

 
Opening Vergadering 
 
De aanwezigen worden verwelkomd door A. Muyshondt en de agendapunten worden overlopen. 
 
Agendapunt 1: Verwelkoming door TVH PARTS NV 
 
TVH is vandaag gastheer voor het RFG. S. Leplae, Contactpersoon AEO voor TVH, geeft een korte introductie van het bedrijf aan de 
hand van een filmpje. Hierbij wordt door S. Leplae nogmaals de nadruk gevestigd op een nauwe samenwerking met de douane voor 
toekomstige uitdagingen en de impact van de Brexit. 
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Agendapunt 2: TAO – Aanzuivering NCTS-documenten & Opvolging uitvoeraangiften 
 
Y. Ryckbosch (Afdelingshoofd Finance Regio Gent) geeft een presentatie over bovenvermelde topics. Dit op verzoek van diverse leden 
van het RFG.  
K. Vervaeke van de firma Louis Dreyfus Company Belgium stelt de vraag waarom er nog uitvoeraangiften moeten worden opgemaakt 
wanneer een factuur voldoende is als alternatieve bewijsvoering. Waarom dan geen uitvoer met enkel gebruikmaking van een factuur 
? D. Cardoen van de AAD&A geeft als antwoord dat het een wettelijke verplichting is om uitvoeraangiften op te maken, zowel op basis 
van de douanewetgeving als inzake BTW-wetgeving. D. Annijs vraagt zich toch af of een factuur echt wel voldoende is als alternatieve 
bewijsvoering. Y. Ryckbosch merkt hierbij op dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen aangiften van voor 1 mei 2016 en 
deze opgemaakt na 1 mei 2016. Na 1 mei 2016 is dit effectief voldoende. 
L. Lammertyn haalt een probleem aan, aan de hand van een voorbeeld waarbij een logistieke dienstverlener  slechts 1 bedrijf vermeld 
op een transitdocument voor 20 containers. Dit terwijl er slechts 5 bestemd zi jn voor dat bedrijf. A. Muyshondt antwoordt dat bij 
vaststellingen, de financiële impact altijd voor de aangever zal zijn. Maar dit probleem blijft vervelend voor de bestemmeling. Er wordt 
aangeraden om in de lossingsbemerkingen NIET CONFORM te vermelden, zodat dit een signaal geeft aan de douane om de nodige 
stappen te ondernemen. 
 
Agendapunt 3: Koerierdiensten – Omzendbrief D.I.535.9 
 
A. Vanherpe geeft een presentatie en een woordje uitleg bij de omzendbrief D.I.535.9 inzake koerierdiensten. Dit  naar aanleiding van 
een door Brady gestelde vraag. Vraag en antwoord werden opgenomen in de presentatie. 
 
Agendapunt 4: BREXIT 
 
F. McReynolds, Director EU affairs EEF (Brits tegenhanger van Agoria), geeft een presentatie over zijn visie op de Brexit. Hij haalt 
daarbij de bezorgdheden en standpunten van de Britse bedrijven aan. 
S. Leplae stelt de vraag of het concept AEO deel zal uitmaken van de onderhandelingen. F. Mc Reynolds verklaart dat dit in de 
toekomst waarschijnlijk het geval zal zijn, maar dat de huidige onderhandelingen zich in een te vroeg stadium bevinden om deze 
materie te behandelen. J. Vandewalle vraagt of er al gedacht is aan mogelijkheden om alle bijkomende douaneformaliteiten op te 
vangen. Het antwoord hierop luidt dat men zich momenteel al zorgen maakt over de kosten die zullen moeten gedragen worden om 
dergelijke systemen op te stellen en te implementeren, en dat de partijen die deze kosten zullen moeten dragen met name de 
bedrijven zelf zullen zijn. Brexit zal niet alleen een impact hebben in de UK maar ook in Europa. 
 
Agendapunt 5: Vragenronde 
 
A Vanherpe deelt mee dat we aan het einde van de presentaties zijn gekomen.  
De openstaande vragen van het vorige RFG en de nieuwe vragen worden nu behandeld. 
Betreft: 
Toepassing artikel 257 van de AW 
Het concept ‘3C en AEO’. 
De vragenronde wordt afgesloten met  

- de voorstelling van de nieuwe convenor voor Voka West-Vlaanderen 
- het voorstel om de vergaderingen per jaar per provincie te organiseren 
- het voorstel om voortaan de vergaderingen op vrijdag ipv donderdag te laten doorgaan.  

Dankwoord aan gastheer TVH uit Waregem. 
 
De volgende vergadering gaat door op vrijdag 08.12.2017.  
Locatie nog te bevestigen. 


