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De nationale werkgroepen
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1. WG Algemene bepalingen

2. WG Binnenbrengen

3. WG Bijzondere regelingen

4. WG Uitgaan

5. WG Accijnzen

6. WG Communicatie & Marketing

7. WG ICT

8. WG Controleprocessen



ALGEMENE BEPALINGEN

NATHALIE DELESTIENNE

SERGE GUMIENNY



Onderwerpen besproken in 2018 (1)
4

1. Projectgroep beroepsbekwaamheid

 Doelstelling: Welke normzetting van vereiste kennis komt het best 
tegemoet aan de reglementaire vereisten zoals voorzien in de 
douanewetgeving en daarvan afgeleide richtlijnen? Welke procedure?

 Ontwerp MB en intern reglement voor het Comité beroepsopleiding

 13/08/2018 Oproep erkenning douaneopleiding

2. Inleefstages

 2 pilootprojecten

 Maart 2018: evaluatie

 Opstart eind 2018

3. Regularisaties (art. 173 UCC):

 Nota over de nieuwe procedure

 Contact met de beheerder van PLDA om een oplossing

te vinden wanneer slechts één artikel van de aangifte betrokken is

https://www.naforna.be/nl/nieuws/13082018-oproep-erkenning-douaneopleiding
https://www.naforna.be/nl/nieuws/15052018-nieuwe-werkwijze-regularisaties
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4. Rechtspraakanalyse
 Gevolgen van het arrest C-661/15 voor de teruggavedossiers

Aanpassing van de prijzen na vrijgave van de goederen

Richtlijnen voor de praktijk

 Gevolgen van het arrest Hamamatsu C-529/16

Herziening a posteriori van de verrekenprijzen als transactiewaarde

Vragenlijst van de privésector

5. Mededelingen
 Zekerheid (art. 84 DWU DA)

 Team Nomenclatuur

 Departement Processen en Methodes

 Herziening van de algemene wet inzake douane en accijnzen

(fase I)

Onderwerpen besproken in 2018 (2)

https://www.naforna.be/nl/system/files/20180309_Verslag_WG_Algemene_bepalingen.pdf
https://www.naforna.be/nl/system/files/20180309_Presentaties_zekerheid_en_BTI.pdf
https://www.naforna.be/nl/system/files/20180427_Bijlage_ppt_processen_methodes.pdf


Volgende vergadering
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 11 oktober 2018

 Agenda:

 Stavaza aanpassing omzendbrief noodprocedure

 Rapportering projectgroep beroepsbekwaamheid

 Rapportering over de speciale vergadering rond herziening 

AWDA van 11/9

 Omzendbrief “Motorvoertuigen voor verzamelingen van 

historisch of etnografisch belang”



BINNENBRENGEN

ILSE EELEN

JAN VAN WESEMAEL



Onderwerpen besproken in 2018
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 Overbrenging RTO (lopende)

 Subwerkgroep E-commerce: BE GATE (testfase)

 Nota lege containers en containers met residu

 Laatste vergadering was op 27 september 2018

https://www.naforna.be/nl/nieuws/30032018-verplicht-aangeven-van-lege-containers


BIJZONDERE REGELINGEN

JOELLE DELVAUX

JESSY VAN AERT



Onderwerpen besproken in 2018
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 Nota gezamenlijke opslag in douane-entrepot

 Nota meerdere vergunningen particulier entrepot op één locatie

 Vernietiging: met een AV-vergunning of bij besluit van de douane.

 PLDA-rapportering voor AEO-bedrijven (uitwerking 

aanvraagprocedure lopende)

 Opvolging verplichte vermelding HS-code op 

transitaangiftes

https://www.naforna.be/nl/nieuws/26022018-gezamenlijke-opslag-douane-entrepot
https://www.naforna.be/nl/nieuws/28022018-vergunningen-particulier-entrepot-op-%C3%A9%C3%A9n-locatie


Volgende vergadering
11

 17 oktober 2018

 Agenda:

 Opvolging verplichte vermelding HS-code op 

transitaangiftes

 Opvolging aanvraagprocedure rapportage PLDA voor 

AEO’s

 Mengen aan boord van schip



UITGAAN

DOROTHY CARDOEN

JAN ROBBROECKX



Onderwerpen besproken in 2018
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 Nota alternatieve bewijzen bij transit

 Opvolging BRUCLOUD, uitvoerbevestiging op kantoor van Zaventem

 Subwerkgroep Consolidatie (administratieve opvolging en 

sensibilisering verladers)

 Volgende vergadering: 31 oktober 2018

https://www.naforna.be/nl/nieuws/23082018-alternatieve-bewijzen-bij-transit


ACCIJNZEN

SABINE DE SCHRYVER

ANTONIA BLOCK



Onderwerpen besproken in 2018
15

 Werking “Geregistreerde Afzender” 

 Toelating voor automatische injectiesystemen met 

dubbele laadarm (uitwerken 
controlemaatregelen)

 Brochures e-commerce en accijnzen:

 Brochure voor e-commerce vanuit België

 Brochure voor e-commerce vanuit een andere lidstaat 
naar België

 Informatie voor particulieren

(sensibilisering)

 Volgende vergadering: 19 oktober 2018



COMMUNICATIE & MARKETING

WERNER RENS

JEF HERMANS



Onderwerpen besproken in 2018
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 Communicatie over nieuwe Fisconetplus

 Communicatie over productfiches

 Presentatie economische indexen

 Presentatie dienst Marketing en Economic support

 Tevredenheidsenquête

 AEO-event 14/9 - feedback

https://www.naforna.be/nl/nieuws/27022018-nieuwe-fisconetplus
https://www.naforna.be/nl/nieuws/13072018-praktische-info-over-douaneregelingen
https://www.naforna.be/nl/system/files/20180615_Presentatie.pdf
https://www.naforna.be/nl/system/files/20180615_Presentatie.pdf


Volgende vergadering
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 11 oktober 2018

 Agenda:

 Overlopen opvolgingstabel

 Toelichting communicatie updates PLDA + werking 

helpdesk

 Stavaza SLA’s

 Globale resultaten klantenbevraging

 Brexit – communicatie- en informatieacties

 Terugkoppeling seminarie “10 jaar AEO”



ICT

CHRIS DE CLERCK

PIETER HAESAERT



Onderwerpen besproken in 2018
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 NCTS-RW (webbased applicatie) gerealiseerd

 Globalisaties: technische specificaties en test preparation package 

voorzien nog voor dit jaar

 KISSIC: applicatie voor elektronische aanvraag en afhandeling van 

(nationale) vergunningen. Starten met toegelaten plaats en EORI. 

 EU Trader Portal voor de grensoverschrijdende vergunningen

 Elektronische aankomstmelding uitgang en elektronisch exportmanifest 

(toegepast in Antwerpen voor containers)

https://www.naforna.be/nl/nieuws/16052018-toegang-tot-eu-trader-portal
https://www.naforna.be/nl/nieuws/14092018-arrival-exit-dienstnota


CONTROLEPROCESSEN

JEROEN SARRAZYN

DIRK AERTS



Onderwerpen besproken in 2018
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 Voorstelling van System based approach (SBA)

 Verlegging van verificatie (lopende)

 Staalname gevoelige goederen

 Laatste vergadering: 28 september 2018

https://www.naforna.be/nl/nieuws/29032018-visienota-sba-gepubliceerd
https://www.naforna.be/nl/nieuws/04102018-staalnames-bij-gevoelige-goederen


Informeer u! www.naforna.be
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 Maandelijkse nieuwsbrief

 Kalender

https://www.naforna.be/nl/nieuwsbrief
https://www.naforna.be/calendar-node-field-date?language=nl


EIDR-VERGUNNINGEN

➢Met DWU, domiciliëringsvergunningen van het CDW = EIDR-vergunningen 

➢ Huidige domiciliëringsvergunningen blijven geldig tot de herbeoordeling ervan 
en uiterlijk tot 30 april 2019

➢ Brief gericht aan de houders van domiciliëringsvergunningen begin september 
2018 ter informatie

➢Voor de toepassing van de huidige domiciliëringsprocedure geldt de indiening 
van de aangifte van het type Z als kennisgeving van het aanbrengen van 
goederen  



EIDR-VERGUNNINGEN

➢ Inschrijving in de administratie van de aangever – Artikelen 182 en 183 van 
het DWU

➢Indiening van de aangifte onder de vorm van inschrijving met 
terbeschikkingstelling van de aangiftegegevens aan de douaneautoriteiten (§1)

➢Aanvaarding van de aangifte op het ogenblijk van de inschrijving (§2)

➢Op verzoek, vrijstelling van het aanbrengen van goederen (§3)

➢Circulaire 2017/C/89 betreffende de inschrijving in de administratie van de 
aangever (EIDR)



EIDR-VERGUNNINGEN

4 soorten EIDR-vergunningen

1. EIDR met kennisgeving en met globalisatie

2. EIDR met kennisgeving en zonder globalisatie

3. EIDR zonder kennisgeving en met globalisatie

4. EIDR zonder kennisgeving en zonder globalisatie



VOORWAARDEN EIDR-VERGUNNINGEN

➢ Voorwaarden afgestemd op de criteria betreffende de toekenning van het AEO-
statuut

➢ Artikel 39 van het DWU, namelijk: 

o Geen ernstige of herhaalde inbreuken 
o Systeem voor het beheer van de commerciële administratie dat volstaat voor de 

controle
o Beroepsbekwaamheid / beroepskwalificatie 

➢ Indien reeds AEO, geen controle meer van deze voorwaarden

➢ Operatoren gevestigd in het douanegebied van de Unie + EORI-nr.



AANVRAAG EIDR-VERGUNNING

➢ EIDR-aanvraagformulieren beschikbaar – in te vullen met alle vereiste 
gegevens + bij te voegen documenten

➢ Indiening van de aanvraag bij de dienst Klantenbeheer (Bergen) en termijn van 
30 dagen om de voorwaarden voor aanvaarding te verifiëren 
(da.klama.gc.mons@minfin.fed.be)

➢EIDR niet gebruikt voor doorvoer / RTO / procedures codes 42 en 63 
(intracommunautaire levering) en beperkt voor uitvoer/wederuitvoer 



VOORAFGAANDE AUDIT

➢ Boekhoudkundige controle voorafgaand aan de toekenning van de vergunning 
door de douane 

➢ Indien reeds AEO-C, operator geacht de voorwaarden te vervullen (behoudens 
specificiteiten)

➢Modaliteiten van aanbreng indien geen vrijstelling van kennisgeving 

➢ Voorwaarden van vrijgave te verduidelijken in de vergunning

➢ Naleving uitsluitingsgevallen 



VRIJSTELLING VAN HET AANBRENGEN VAN GOEDEREN

➢Goederen vrijgegeven op het ogenblijk van de inschrijving in de administratie 

➢Houder AEO-C (inclusief solvabiliteit) 

➢Andere voorwaarden van vrijstelling:

oAard en beweging van de goederen die de vrijstelling verantwoorden en die zijn 
gekend 

oGeen verbodsbepalingen of beperkingen

oRecht om de goederen te onderzoeken indien nodig



VERGUNNING

➢ Afgeleverd binnen de 120 dagen na goedkeuring van de aanvraag

➢ Borg geen toekenningsvoorwaarde, maar opgelet indien douaneregelingen 
(met borg) en indien uitstel van betaling 

➢Vergunningsmodel beschikbaar – zie gegevens bijlage 3 van de Circulaire

➢Plichten van de houder opgenomen in de vergunning – gegevensvereisten  



WERKING VERGUNNING

➢ Indiening van een EIDR = inschrijving van de gegevens vereenvoudigde aangifte (art. 
234, §1b IA)

➢Op het ogenblik van de inschrijving, gegevens + begeleidende documenten 
beschikbaar voor de douane

➢Traceerbaarheid door middel van een referentienr. 

➢Verzending van een kennisgeving (behalve indien vrijstelling) aan de 
douaneautoriteiten 

➢Beslissingstermijn inzake controle 



WERKING VERGUNNING

➢Aanvullende aangifte in te dienen binnen een bepaalde termijn 

➢Indien één zending, aanvullende aangifte in te dienen binnen de 10 dagen 
volgend op de inschrijving 

➢Indien meerdere zendingen, aanvullende aangifte in te dienen binnen de 10 
dagen volgend op het verstrijken van de periode (één week of één maand)

➢Vrijstelling aanvullende aangifte: plaatsing onder het stelsel van douane-
entrepot 



VERGUNNING EIDR/LLP

➢ Goedgekeurde plaats LLP = aanbrengen van goederen bij de douane in uw 
eigen inrichtingen om ze onder een douaneregeling te plaatsen in de normale 
procedure

➢Lijkt sterk op de huidige domiciliëring en goed alternatief voor de EIDR 

➢ Binnenkort zal hieromtrent een infosessie georganiseerd worden voor de 
betrokken operatoren van de directie Bergen



BREXIT

WAT IS DE STAND VAN ZAKEN?

GEVOLGEN VOOR DOUANE

HOE ZICH VOORBEREIDEN?

REGIONAAL OVERLEG BERGEN
NIJVEL 09/10/2018
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HUIDIGE SITUATIE

• Het aftellen naar het einde van de onderhandelingen is begonnen...

• Grens Ierland niet geregeld (vrijwaringsclausule)

• “Delicaat” politiek klimaat in het VK

• Beëindiging van de onderhandelingen uiterlijk in november...

• Europese top uiterlijk in december...

• Stemming vereist in het Europees Parlement en het parlement van het VK...



EVOLUTIE

• Er is niets beslist... en de beslissing zal erg laat komen.

• Akkoord van het parlement van het Verenigd Koninkrijk: niet zeker...

• “no-deal” en “cliff-edge” niet uitgesloten…

• Overgangsperiode   01/01/2021 niet ingetreden.

• Waarschijnlijke douaneformaliteiten



INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELING

- Geen controles bij overschrijden van binnengrenzen

- Geen douanerechten en heffingen van gelijke werking

- Geen douaneformaliteiten

- Verbod op kwantitatieve beperkingen

- Geharmoniseerde eisen productveiligheid, fytosanitair….



NA BREXIT

- Geen controles bij overschrijden van binnengrenzen

- Geen douanerechten en heffingen van gelijke werking

- Geen douaneformaliteiten

- Verbod op kwantitatieve beperkingen

- Geharmoniseerde eisen productveiligheid, fytosanitair….

INVOER/ UITVOER



DERDE LAND - GEVOLGEN

- Worst case:

- Vrij verkeer van personen

- Vrij verkeer van goederen

- Vrij verkeer van diensten

- Vrij verkeer van kapitaal

Invoerrechten

Niet-tarifaire barrières (NTB)

Douanecontroles

Douaneformaliteiten
- Bij uitvoer

- Bij invoer



TARIFAIRE EN NIET-TARIFAIRE BELEMMERINGEN

• Invoerrechten: 
• Tarief MFN Most favourite nation (meestbegunstigde natie)

• 5,2% EU

• Handelsakkoord?
• Geen of verminderde douanerechten

• Oorsprongsregels.

• Niet-tarifaire belemmeringen: quota, vergunningen, normen voor de 
producten, documentaire vereisten, ...

• Informatie enkel verkrijgbaar na de brexit

• Market access Market Access Database: 
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

• Tarweb: http://tarweb.minfin.fgov.be/

https://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
https://tarweb.minfin.fgov.be/


GEVOLGEN

EORI nummer noodzakelijk 
(https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/financi%C3

%ABn-bu-ek-eori)

Documenten (laten) opmaken kost tijd 
en middelen

Softwareaanpassingen 

Controles nemen tijd in beslag

Kennis douanematerie vraagt 
investeringen



KAN EEN FTA UITKOMST BIEDEN?

• Invloed op NTB

• Invloed op hoogte invoerrechten

• mits voldoen regels van oorsprong én bijhorende 
bewijsvoering

Ja

• Douanecontroles blijven mogelijk

• Douaneformaliteiten blijven noodzakelijk

• Kennis mbt douane noodzakelijk!
Nee



TIJD BESPAREN VIA

• Beschikking goedgekeurde plaats voor lading/lossing

• Ruimte voor tijdelijke opslag

• Vergunning EiDR (vorige presentatie)

• AEO-vergunning
• Voorrang bij controles

• Minder controles

• Keuze plaats controle

• Wederzijdse erkenning



HOE VOORBEREIDEN?

• Analyse van uw situatie ten aanzien van de brexit:

• Impact op:
• Uw voorraad;

• Uw verkoop;

• Uw leveringstermijnen. 

• Tools:
• https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/faq

• Brexit Impact Scan: https://brexit-impact-scan.be/nl/#/welkom

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/faq
https://brexit-impact-scan.be/fr/#/welkom


HOE VOORBEREIDEN?

Douaneformaliteiten en kennis:

• Intern: 
• Gekwalificeerd personeel 

• Opleidingsbehoeften

• Via een dienstverlener: 
• Verzeker uw contracten. 

• Let erop dat wordt voldaan aan uw vraag.

Conclusie: Prepare for no-deal, hope for a deal.


