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Verwelkoming 
Julien de Meeus d’Argenteuil, regionaal directeur centrum, opent de vergadering met een voorstelling van 

de verschillende vertegenwoordigers van de AAD&A en een bedanking aan de Kamer van Koophandel voor 
het ter beschikking stellen van haar lokalen. 

 
Punt 1: Voorstelling van het Managementplan van de Algemene Administratie 
van de Douane en Accijnzen 
 
De heer Vanderwaeren, administrateur-generaal, ruilde twee jaar geleden de privésector voor de 
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Zijn allereerste taak bestond erin het strategisch 

plan op te stellen dat hij vandaag is komen voorstellen. 
 

Om dit plan uit te werken, ging hij onder andere te rade bij klanten, de minister van Financiën, 

ambtenaren en de vakbonden.  
Zijn plan voor de komende jaren kan als volgt worden samengevat: 
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• Bepaling van de opdrachten: Financieren van de staat – beschermen van de EU tegen illegale handel – 

veilig stellen van de EU en haar burgers (meer bepaald tegen terrorisme) – Vereenvoudigen van de 
rechtmatige handel door het vinden van een evenwicht met de controle . 

Hij onderlijnt het belang van de nationale en regionale fora op het vlak van facilitering. 
 

• Visie:  

Binnen Europa heeft de Belgische douane een klantgericht hart, een ziel die bestaat uit gemotiveerde 

en opgeleide agenten en een brein gericht op technologie en automatisering.  
 

• Strategische doelstellingen: Tevreden klanten – Betrokken medewerkers – Doel- en resultaatgerichte 

organisatie – Maximale digitalisering 
 

Enkele prioriteiten voor de komende jaren 
 

Invoering van de “System Based Approach”: Voorafgaande audit => Geïntegreerde 

douaneadministratie en AEO => 0% selectie op voorwaarde dat de operator een regelmatige interne 
controle verricht en dit aantoont. 

Bij Volvo en Evonik lopen er momenteel proefprojecten. 
Vanaf 2019 is voorzien om aan alle AEO de mogelijkheid te geven om dit te vragen.  

 

Vraag: Is dit systeem mogelijk als het bedrijf niet in België is gevestigd? Neen, want de audit moet in 
België plaatsvinden. 

Vraag: Is dit mogelijk voor douane-expediteurs? In de SBA-nota worden de voorwaarden gegeven om dit 
mogelijk te maken. Deze nota kan worden teruggevonden in de voorstelling van de werkgroepen van het 

nationaal forum. Douane-expediteurs moeten aantonen dat ze toegang hebben tot de gegevens van 
klanten en dat ze een interne controle kunnen verrichten. 

 

Customs Competences Center (de 3C’s): De douane wil het kenniscentrum van de D&A van 
economische operatoren aantrekken dat de douaneactiviteiten van verschillende sites binnen en buiten 

België coördineert. 
De operatoren kunnen hulp vragen via het team “Economic Support” van de centrale component. Als 

voorbeeld wordt Alibaba in de luchthaven van Bierset gegeven. 

In 2018 lopen er pilootprojecten en de operationalisering wordt ergens in 2019 voorzien.  
 

Tijds- en kwaliteitsnormen vastleggen: Normen opleggen voor de klantbehandeling: Termijn voor de 
behandeling van de vergunningen tijdelijke opslag, duur van de controle op de plaats van het 

laden/lossen, termijn voor de behandeling van de terugbetalingen, boetetarief.  
 

Digitalisering: invoering van een platform van alle aangiftegebonden documenten door de Douane te 

raadplegen – Vergunningsaanvraag en afgifte via Kissic. De operator wordt op de hoogte gebracht van 
elke stap in het dossier - eVignet 705  

 
Aanpassing van de algemene wet Douane en Accijnzen. 

 

Besluit: Zie Strategy of the Belgian customs. 
 

De regionaal centrumdirecteur stelt het organigram voor van de regio Bergen en de verantwoordelijken 
van de verschillende afdelingen. 

 
 

Punt 2: Douaneactualiteit en tenuitvoerlegging van het nieuwe 
douanewetboek van de Unie 
 
Sophany Ramaen overloopt de onderwerpen die aan bod kwamen op de verschillende groepen van het 

Nationaal Forum: 

 
Werkgroep Algemene bepalingen 

Werkgroep Binnenbrengen 
Werkgroep Bijzondere regelingen 
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Werkgroep Uitgaan 
Werkgroep Accijnzen 

Werkgroep Communication & Marketing 
Werkgroep ICT 

Werkgroep Controleprocessen 

 
De operatoren die meer informatie wensen, worden verzocht om contact op te nemen met Sophany 

Ramaen en om regelmatig de website naforna.be te raadplegen waarop alle notulen van de vergaderingen 
staan. 

 
Voor meer informatie wordt ook verwezen naar de presentatie in bijlage met de links naar de documenten.  

 
Punt 3: EIDR-vergunning (inschrijving in de administratie van de aangever) 
  
Thierry Piraux verduidelijkt meteen dat meer informatie kan worden verkregen door deel te nemen aan de 

specifieke infosessie over dit onderwerp. Zijn tussenkomst van die dag legt enkel het wettelijk kader van 
deze vergunningen vast. 

Tijdens de infosessie over de EIDR zullen deskundigen de technische details uit de doeken doen en 
operationele kwesties verduidelijken. Er zullen zalen ter beschikking worden gesteld om de aanvragen in te 

vullen. De sessie zal in Charleroi midden november plaatsvinden. Ondertussen werd de datum vastgelegd 

op 23 november 2018. 
 

De vervanging van de domiciliëringen door de EIDR is voorzien uiterlijk tegen 30/04/2019. De houders van 
domiciliëringen ontvingen daaromtrent een brief. Indien zij niet reageren, gaan de vergunningen teniet op 

30/04/2019.  

De EIDR wordt bepaald in artikel 182 en 183 van het DWU en maakt het mogelijk om een aangifte in te 
dienen in de vorm van een inschrijving in de administratie.  

Het is eveneens mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van kennisgeving te  verkrijgen.  
Er zijn 4 types EIDR: 

- EIDR met kennisgeving en met globalisatie 

- EIDR zonder kennisgeving en met globalisatie 
- EIDR met kennisgeving en zonder globalisatie 

- EIDR zonder kennisgeving en zonder globalisatie 
 

De toekenningsvoorwaarden worden in overeenstemming gebracht met de AEO-voorwaarden (art. 39 van 
het DWU). 

Voor verdere details wordt verwezen naar Circulaire 2017/C/89. 

 
Het is al mogelijk om formulieren aan te vragen bij de dienst Klantenbeheer 

(da.klama.gc.mons@minfin.fed.be). 

 
Punt 4: BREXIT 
  
Michel Lequeu van het team “Economic Support” geeft een kort overzicht van de mogelijke gevolgen op de 

douaneactiviteiten van bedrijven als gevolg van de beslissing rond de Brexit.  

 
 

 


