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Regionale werkgroep Hasselt  

VERSLAG    10 OKTOBER 2018  

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

NOTULIST Eric De Smedt  

AANWEZIG 

AAD&A: Kristian Vanderwaeren, Eric De Smedt, Rudi Lodewijks, Wendy Piette, Nathalie 
Sterkmans, Agnes Lahou, Stefan Kessen, Bart Engels 
Leden van Voka KvK Limburg en Mechelen-Kempen: Eva Guldentops,Sarah Buntinx, 
Kuehne+Nagel, Nike, Acros, Essers, Graco, Lonza, nControl, Tessenderlo Chemie, Stanley Black 
& Decker, Bose, Roland Central Europe, Janssen Pharmaceutica, Aurubis,  

VERONTSCHULDIGD 
AAD&A: Sophany Ramaen 
Federatie Voka: Cathérine Dreesen, Petra Van Bouwelen 

 

Agendapunt 1: Strategisch plan van de AAD&A 
  
Toelichting door de heer Kristian Vanderwaeren – Administrateur-generaal AAD&A 
 
Via een Ppt presentatie werd een uiteenzetting gegeven door de heer Administrateur –generaal AAD&A. 
De voorstelling maakt het voorwerp uit van de bijlage. 

 
Agendapunt 2:  
 
Vraag van Edwin Ooms - H.Essers en Zonen International Transport 
“EIDR invoer vs. GP-LLP” 
EIDR invoer is enkel mogelijk binnen indirecte vertegenwoordiger en voor klanten welke opgenomen zijn in de vergunning 
(=nieuw!) 
De EIDR is noodzakelijk om invoerformaliteiten te verrichten buiten de kantooruren. 
Voor een bedrijf als het onze is het onmogelijk om al onze klanten op te nemen in deze vergunning. Dit is teneerste niet 
beheersbaar, maar ook niet werkbaar omdat er dagelijks wel nieuwe klanten bijkomen. 
We spreken hier over + 500klanten. 
We worden hier gedwongen om te opteren voor een Goedgekeurde plaats – laad- en Losplaats, weliswaar met de beperking om 
enkel de formaliteiten te kunnen verrichten binnen de kantooruren.  
Dit heeft als gevolg dat onze leadtimes worden verlengd met 1 dag voor goederen die na 16u toekomen. (insturen is mogelijk tot 
16u30- 
Tevens is dit de enige manier om als indirecte vertegenwoordiger te kunnen optreden en onze aansprakelijkheden te kunnen 
beperken ten aanzien van de douane. 
Directe vertegenwoordiging is nl. niet mogelijk binnen EIDR. 
Graag had ik geweten of wij het enige bedrijf zijn dat deze problematiek aankaart of hier al meerdere bedrijven dit topic op de 
agenda hebben gezet binnen het NF?  
 
Antwoord van leden van de overheid – Nathalie Sterkmans – Team Vergunningen regio Hasselt 
Mevrouw Sterkmans heeft via een Ppt presentatie aangetoond dat de aangehaalde problematiek het gevolg is van de toepassing van de 
voorgeschreven reglementering binnen het UCC. 
De voorstelling maakt het voorwerp uit van de bijlage. 
Het gebruik van de vergunning Goedgekeurde plaats bij invoer is enkel toegestaan tijdens de kantooruren. In de regio Hasselt zijn de 
kantooruren van 8u tot 16u30 (Mechelen tot 17u). In andere regio’s wordt het begrip ‘kantooruren’ ruimer geïnterpreteerd. 
De betrokken operator dient de omstandigheden, de reden en de motivatie met betrekking tot zijn vraagstelling voor te leggen aan het 
Team Vergunningen Regio Hasselt. 
De problematiek zal eveneens worden voorgelegd binnen het nationaal Forum aan de Werkgroep Binnenbrengen vermits meerdere 
operatoren in verschillende regio’s vragende partij zijn om te kunnen werken buiten de kantooruren in het kader van een beschikking 
Goedgekeurde plaats.  
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Probleem voorleggen aan bevoegde werkgroep Nationaal Forum 
Regionale leden van 
de werkgroep 
Binnenbrengen 
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Agendapunt 3:  
 
Vraag van Achille Van Buerden – Kuëhne + Nagel Logistics 
“Mogelijke verminderingen van een doorlopende zekerheid en meer specif iek de toepassing van de dienstbrief ET 130.308 voor 
logistieke dienstverleners.  
 

Antwoord van leden van de overheid – Nathalie Sterkmans – Team Vergunningen regio Hasselt 
De vraag van de operator handelt over het bedrag inzake zekerheid – andere dan transit 
Het bevoegde ABC team heeft bij de berekening van de borg inzake BTW de voorschriften toegepast die het voorwerp uitmaken van de 
nota Doorlopende zekerheid – andere dan transit P.M. 2018.000.003 van 1/4/2018 cijfer 4.2.2.2. ‘Vrijstelling van de zekerheid inzake BTW’. 
Meerdere dienstverleners kunnen niet voldoen aan beide voorwaarden omschreven in cijfer 4.2.2 .- 4 van hogergenoemde nota opdat 
vermindering van de borg kan worden bekomen. 
De Administrateur-generaal van de AAD&A zal navraag doen bij de bevoegde diensten van de AA Fiscaliteit (BTW) om de problematiek aan 
te kaarten. 
De operator Kuehne + Nagel Logistics zal de zaak onderwerpen aan de Hogere Overheid via een schrijven aan de bevoegde minister. 

 

 
Agendapunt 4: Stand van zaken vereenvoudiging wetgeving hobbybrouwers 

 
Vraag van Hobbybrouwers 
Onderstaand item is aan bod gekomen tijdens een vorige vergadering. 
Stand van zaken "Vereenvoudiging wetgeving voor hobbybrouwers". Is er reeds een antwoord over de ingediende vragen inzake 

vereenvoudiging? 

- 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 
Nota DA 010.147 met antwoord op de vragen gesteld door Brouwland werd gepubliceerd op 4/10/2018.  
De nota maakt het voorwerp uit van de bijlage.  

 
 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 22 januari 2019 om 10 uur - KvK Limburg.  

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Probleem voorleggen aan AAFisc en Minister van Financiën 
AAD&A  
Kuene+Nagel Logistics 

 


