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WERKGROEP UITGAAN 

VERSLAG   19.01.2018 

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

NOTULIST Jan Robbroeckx en Dorothy Cardoen 

AANWEZIG 

Abram Op de Beeck, Essenscia (BASF) 
Kathleen Van Craenenbroeck, Risicoanalyse & Datamining 
Bart Keersmaekers, NAVES (CMACGM) 
Jamil Soltani, Regio Luik – Controleregie Bierset 
Debby Bogemans, Regio Antwerpen 
Dennis Verheyen, ASV (Eurochem ANR) 
Dimitri Annys, CEB (Portmade) 
Ellen Gielen, Voka – KvK Limburg (Graco) 
Eylen Aydemir, Douanewetgeving 
Filip Ackermans, Essenscia (Chevron Philips Chemicals International NV) 
Fons Uyttendaele, BCA (UPS) 
Hilde Bruggeman, ASV/NAVES 
Ilse Eelen, Regio Antwerpen 
Jack Nuijten, ICC (Loyens & Loeff) 
Jan Maes, ASV/NAVES (Grimaldi) 
Gino Roelandt, ASV/NAVES (Hapag- Lloyd) 
Elke De Jonghe, Essenscia (Vopak) 
Griet Mahieu, Economic Support AAD&A 
Jan Van Wesemael, Voka (Alfaport) 
Jeroen Defloo, AGORIA (Daikin) 
Jim Styleman, CRNSP (AEB) & Essenscia (STYROLUTION) 
Johan Smits, ASV/NAVES (BIM) 
Karl Van Gestel, KBBS (Overseas) 
Katrien Vanloocke, Agentschap voor Buitenlandse Handel 
Kim Van de Perre, ASV/NAVES (MSC) 
Kristin Van Kesteren-Stefan, Havenbedrijf Antwerpen 
Jimmy Geninazzi, (DOW) Essenscia 
Jan Hendrickx, ECB 
Marc De Keer, AAD&A 
Marc Staal, Voka-KvK Limburg (Scania) 
Natalia Varakina, KVBG (Kantoennatie) 
Paul Peeters, VEA-CEB (Remant) 
Peter Tilleman, AWDC Diamond Office 
Rene Michiels, CEB (DHL) 
Rudi Lodewijks, Regio Hasselt 
Pieter Duchi, AGORIA (Volvo) 
Sandrina De Prins, Regio Leuven – Vilvoorde 
Sara Ramos, Werkgeversfederatie voor de internationale handel, het vervoer en de logistiek 
(Bleckmann) 
Sophany Ramaen, secretariaat Nationaal Forum 
Sophie Verberckmoes, Werkgeversfederatie voor de internationale handel, het vervoer en de 
logistiek (Bleckmann) 
Steven Michiels, Voka – West-Vlaanderen (ICO) 
Stijn Op de Beeck, Air Cargo Belgium (WFS) 
Sylvie Groeninck, Fedustria 
Theo Peeters, VEA-CEB (Exsan) 
Tony Vanderheijden, ABAS (PSA Antwerpen) 
William Sluys, Regio Brussel 
Wouter De Vlieger, Dienst Automatisering 

VERONTSCHULDIGD 

Annemie Peeters, Havenbedrijf Antwerpen 
Bart Cieters, dienst Automatisering 
Bart Hebbelinck, CEB (Citrosuco) 
Diederick Bogaerts, ICC (KPMG) 
Goedele Boonen, Regio Antwerpen – Geschillen 
Jean Baeten, VBO 
Jessy van Aert, Essenscia (EVONIK) 
Johan Geerts, CRSNP (Intris NV) 
Johan Peeters, CEB (Herfurth) 
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Karen Wittock, VEA-CEB (Remant) 
Klara Pasgang, Dienst Automatisering 
Kristien Cartuyvels, Operations Centraal 
Jos Poets, Tessenderlo Chemie NV 
Luc Lammertyn, Fedustria & Voka – West-Vlaanderen (Sioen) 
Marc Wouters, Petroleumfederatie (Total) 
Olivier Schoenmaeckers, VEA-CEB (CEB) 
Pascal De Weser, Risicoanalyse & Datamining 
Paul Hermans, AGORIA (Atlas Copco) 
Rik Uyttersprot, Fevia (Unilever Belgium) 
Roel Huys, KVBG (Takabnatie) 
Serge Bosman, NAVES (S5 North Europe) 
Stefan Vanrobaeys, Fedustria (Baltagroup) 
Walter Vandenhoute, Finances 

 
Agendapunt 1: STAVAZA Zaventem 

- 31% van de bedrijven werkt met BruCloud. Dit vertegenwoordigt 50% van de uitvoeraangiften. 
- Dit wil zeggen dat 50% van de uitvoeraangiften nog altijd manueel moet gekoppeld worden met de AWB’s. Dit bemoeilijkt 

het proces van de uitvoerbevestiging. 
- BruCloud maakt na 3 werkdagen koppeling met de uitvoerbevestiging. 
- Ongeveer 10% van de aangiften kan niet gekoppeld worden met de AWB (mogelijk omwille van een foutief AWB-

nummer). 
- En ongeveer 10% van de aangiften wordt te laat ingestuurd met IE507 of FFM (ladingsmanifest) . 
- Dit alles betekent dat heel wat verladers nog altijd problemen hebben met het ontvangen van het bewijs van uitvoer.  

 
Agendapunt 2: Alternatief bewijs doorvoer (art 312 IA lid1) toegelicht door Mr. Johnny Verstraete 
 

- Geen verder nieuws van de EU Commissie. 
- De EU Commissie toont interesse voor het actuele Belgische voorstel . 
- Het onderwerp staat opnieuw op de agenda van de Commissie tijdens een meeting eind januari 2018. Uitsluitsel is 

dringend. 
- Abram Op de Beeck benadrukt de toch wel strenge en tegenstrijdige positie van de overheid in het geval van alternatief 

bewijs bij zuivering doorvoer. De B/L wordt niet aanvaard als alternatief bewijs dat de goederen de Unie hebben verlaten, 
maar een uitvoerder wordt wel door de administratie aangeschreven, indien op basis van een B/L blijkt dat hij goederen 
uitvoert zonder een uitvoeraangifte te hebben ingediend. 

 
Agendapunt 3: Sub-werkgroep consolidatie 
 

- De stuurgroep van het Nationaal Forum heeft groen licht gegeven voor het oprichten van een sub-werkgroep om de 
bestaande problemen rond consolidatie aan te pakken. Eén van de problemen is het opstellen van een tweede 
uitvoeraangifte door de consolidator in België of in een andere EU-Lidstaat. 

- Er wordt een oproep gedaan aan de direct betrokken partijen (transporteurs, verladers en douane) om deel te nemen aan 
deze sub-werkgroep. 

- Bedoeling is om een groep van ongeveer 20 personen samen te stellen om in regelmatige meetings de problemen van 
consolidatie aan te pakken en om het consolidatieproces in het algemeen te verbeteren. 

- Voorstel is om een kick off meeting te houden op vrijdag 23 februari . 
- Geïnteresseerden voor deelname aan de sub-werkgroep kunnen hun kandidatuur indienen bij het 

secretariaat van het Nationaal Forum via e-mail forumda@minfin.fed.be 
 
Agendapunt 4: Kennisgeving van wederuitvoer 
 

- Volgens art. 263 van de DWU moet een aangifte vóór vertrek worden ingediend in één van volgende vormen: 
o Een aangifte voor (weder-)uitvoer; 
o Een kennisgeving; 
o Een summiere aangifte EXS. 

- Volgens art. 245 DA zijn uitzonderingen mogelijk op art. 263 DWU: 
o Op basis van de goederen; 
o Of op basis van de specifieke situatie. 

- Eén van die uitzonderingen is de vrijstelling van aangifte in een Ruimte Tijdelijke Opslag (RTO). 
- Op die manier kan op basis van art. 5 (cijfer 15) DWU en art. 274 DWU een kennisgeving wederuitvoer worden ingediend. 

In de praktijk is dat de mini-cuscar voor containers. Voor stukgoed, bulk en Ro/Ro goederen is dat echter niet echt 
duidelijk. Voor die goederen worden transitaangiftes opgesteld, maar als er iets misloopt, dan volgt de zware procedure 
van alternatieve bewijsvoering. De administratie geeft aan dat dit verder wordt bekeken en dat er mogelijk een oplossing 
in de maak is. 

 
Agendapunt 5: Draaiboek “Uitgaan van goederen” 
 

- Naar analogie met de werkgroep Binnenbrengen wil de werkgroep Uitgaan ook een draaiboek uitbrengen met daarin onder 
andere 

o De procedure op vlak en wederuitvoer 
o Wetgeving 
o ECS 
o Consolidatie 
o … 

mailto:forumda@minfin.fed.be
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- Bedoeling is om een handleiding op te stellen met het voorbeeld van het Douanehandboek van de Nederlandse douane 
voor ogen. 

 
Extra agendapunt: exportmanifest 
 

- Het elektronisch exportmanifest wordt momenteel getest. 
- Maar er is nog geen datum vastgelegd voor de stap naar productie. 
- De exportmanifest is voor uitvoer en transit. 

 
Presentatie gebruikt tijdens de meeting vindt u in bijlage. 
 
Stavaza Maritime Single Window FAL 3 & 4 via mail verkregen van Ilker Ayden 
 
“Enerzijds heeft er een bevoegdheidsoverdracht plaatsgevonden naar het Departement Werkmethodes. Nathalie Delestienne is 
aanspreekpunt voor eventuele vragen. 
 
Anderzijds is het zo dat er beslist werd om te wachten op een verdere inhoudelijke verduidelijking van de nieuwe Verordening rond 
het only-once principe dat de oude Richtlijn 2010/65 zal vervangen, welke aan de basis ligt van MSW en de elektronische 
overdracht van de FAL 3/4.” 
 

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 

 
 
De volgende meeting van de werkgroep uitgaan is gepland op dinsdag 24 april om 10.00 u 


