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Nationaal Forum: WG Algemene 
Bepalingen  

VERSLAG   08/02/2019 

CONVENOR  Nathalie Delestienne (Processen & Methodes) 

NOTULIST Jonathan Friedman, CNECDA 

AANWEZIG 

Christina Luca, Comeos (Decathlon) 
Jef Hermans, CEB (Portmade) 
Jonathan Mioque, Comeos (Decathlon) 
Paul Peeters, VEA-CEB (Remant) 
Anne-Lise Ntahobaribikira, Comptabilité 
Bart Engels, Secretariaat Nationaal Forum 
Brigitte Vandenbussche, Dienst Tarief 
Diederik Bogaerts, ICC (KPMG) 
Eline De Munck, Dienst Tarief 
Gert Verboven, Regio Hasselt 
Jan Van Wesemael, Voka (Alfaport) 
Jonathan Friedman, CNECDA 
Katrien Vanloocke, Agentschap voor Buitenlandse handel 
Kristin van Kesteren-Stefan, Havenbedrijf Antwerpen 
Luc Van de Velde-Poelman, Geschillen 
Marc Staal, Voka – KvK Limburg (Scania) 
Nancy Smout, KVBG (kantoennatie) 
Nathalie Collet, Finances 
Nathalie Delestienne, Processen en Methodes 
Pieter Duchi, AGORIA (Volvo) 
Sophany Ramaen, Secretariaat Nationaal Forum 
Stijn Raedts, VEA-CEB (Steinweg) 
Valérie Lesceu, Aangiftebeheer Operations Centraal Mons 
Khabbaoui Zouhair, Opérations Mons 
Jef D’Hollander, UNIZO (EY) 
Amborgetti Mirko, Vinum & Spiritus (Deloitte) 
Kristof Hertogen, AAD&A Geschillen 

VERONTSCHULDIGD 

Abram Op de Beeck, Essenscia (BASF) 
Alexander Baert, Vinum & Spiritus (Deloitte) 
Annemie Peeters, Havenbedrijf Antwerpen 
Christian Postman, Comptabilité 
Emilie Durant, Regio Brussel – Vergunningen 
Fernand Rutten, Vinum & Spiritus (Deloitte) 
Filip Audenaert, AGORIA (Volvo) 
Hilde Bruggeman, ASV/NAVES 
Jessy Van Aert, Essenscia (Evonik) 
Johan Peeters, CEB (Herfurth) 
Karen Wittock, VEA-CEB (Remant) 
Kim Van de Perre, ASV/NAVES (MSC) 
Koen De Ceuster, Voka – KvK Limburg (SBDINC) 
Laurent Moyersoen, Alfaport-Voka (NxtPort) 
Luc Lammertyn, Fedustria (Sioen) 
Rudi Lodewijks, Regio Hasselt 
Sandrine Van Herzeele, Regio Bergen 
Silvie Hutsebaut, Communicatie & Marketing 
Sylvie Groeninck, Fedustria 
Tim Verdijck, ICC (PwC) 
Yannick Morisse, Voka Oost-Vlaanderen (DSV Belgium) 

 
Agendapunt 1: Voorstelling van de principes van berekening borg 
 
De werkmethode voor het berekenen van de borg is af. Deze is in overeenstemming met de wetgeving, specifiek met artikel 84 van 
de UCC DA. In augustus 2018 werd het artikel aangepast. De wettelijk gestelde verminderingen van de borgstelling zijn 50%, 30% 
en 0%.  
Op Europees vlak is er ook een discussie wat financiële draagkracht exact inhoudt. Het kernpunt hierin is de mogelijke risico’s.  
De datum van de inwerkingtreding van deze werkmethode is 1 oktober 2019. Dit om een level playing field te verzekeren met de 
vergunningen die reeds werden herbeoordeeld. Daarnaast gaan momenteel veel middelen naar de voorbereidingen van de Brexit. 
Verder zouden in PLDA bepaalde zaken zoals AEO en een berekening van de voorziene borg moeten geïntegreerd worden.  
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Bij directe vertegenwoordiging: doet een aangever, die AEO is, een aangifte voor een niet -AEO, dan kan de vermindering voor 
AEO’s niet gelden. 
Tot 1 oktober wordt de huidige regeling toegepast. Er zullen uniforme richtlijnen worden gepubliceerd om de 
overgang te faciliteren. 
 
Q: Uniformiteit is belangrijk, ook met Nederland, zeker naar AEO-bedrijven toe. Wat met de vermindering 30%? 
A: Wettelijk is de vermindering mogelijk, de technische implementatie om dit te verwezenlijken moet nog gebeuren. Dit is 
opgenomen door een interne werkgroep ICT. 
 
Q: Wat is het exacte technische probleem? 
A: De informaticaomgeving kan momenteel het verschil niet maken tussen tariefcodes en AEO’s en niet-AEO’s. De vermindering 
betreft enkel AEO’s en enkel douaneschuld.  
 
Q: Kan de draft van de omzendbrief ter inzage worden meegegeven? 
A: Neen, dit betreft een werkmethode.  
 
Q: Vorig jaar zijn er opmerkingen gegeven en verstuurd naar Kristof Hertogen (Geschillen). Zijn deze mee 
opgenomen in de omzendbrief? 
A: Het basisschema is meegegeven. Het schrijven zelf is door andere mensen gebeurd. Verscheidene punten moeten worden 
uitgeklaard. Hoewel artikel 84 is aangepast is het vrij vaag, waardoor er op Europees niveau nog steeds discussies zijn. De 
Commissie wil gelijke toepassingen, maar op dit vlak is er amper vooruitgang. Ook zijn de wijzigingen in het AWDA nog niet 
verwerkt in de werkmethode. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Rapporteren vooruitgang technologische oplossing in PLDA voor de 
verminderde borg 

Nathalie Collet 10.05.2019 

 
Agendapunt 2: Voorstelling van de vergunning douanevervoer toegelaten afzender in het kader van de noodprocedure NCTS 
Zie ook presentatie in bijlage 
 
Problematiek: Gedurende een noodprocedure kunnen bepaalde aangevers hun aangiftes niet verder afhandelen. 
Oplossing: De vergunning douanevervoer toegelaten afzender. 
 
-Kader: Het plaatsen en verzenden van goederen onder de douaneregeling “douanevervoer” zonder deze aan te brengen aan een 
specifiek douanekantoor. 
-Voordelen: Kosten en tijd besparen 
-Aanvraagprocedure: Vul een formulier in op het internet met de handtekening van de lokale regio. Binnen 120 dagen moet de 
douane antwoord geven. 
 
Opmerking: In Hasselt is gevraagd om via mail te werken en een elektronische handtekening te gebruiken. Hiervoor wordt op de 
goedkeuring van de Commissie gewacht. 
 
Q: Zal een standaardverbintenis door de uitbater van de locatie waar de goederen vertrekken moeten ondertekend 
worden om de vergunning geldig te maken? 
A: De vraag zal aan de dienst wetgeving gesteld worden. Wedervraag: Door wie wordt dit momenteel opgelegd?  
Antwoord privé: De douane in Antwerpen. Dit is een grote reden voor het haperen van dossiers, aangezien terminals hier niet altijd 
even happig op zijn. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Vragen aan de juridische dienst of er een wettelijke verplichting bestaat 
om een ondertekende standaardverbintenis van de uitbater voor te leggen 
voor deze vergunning 

Nathalie Delestienne, 
Shaveta Sharma 

28.02.2019 

Rapporteren aan de werkgroep wat het antwoord van de juridische dienst 
is 

Nathalie Delestienne, 
Shaveta Sharma 

10.05.2019 

 
Agendapunt 3: Stand van zaken inleefstages 
 
Kort overzicht: 
Vorig jaar is een pilootproject gelanceerd, dit is positief geëvalueerd. Enkele dagen voor de vergadering is een oproep gelan ceerd 
intern om geïnteresseerde kandidaten te zoeken. De twee stageperiodes zijn mei/juni en oktober/november. De stage zal 
telkens een week duren. Per periode zullen er maximaal 3 bedrijven betrokken worden, telkens AEO’s.   
Bedrijven die vorig jaar hebben meegewerkt krijgen voorrang, deze zullen wel opnieuw hun interesse kenbaar moeten maken. De 
oproep naar de AEO’s werd reeds gedaan. 
 
Q: Worden specifieke ambtenaren aangesproken of aangemoedigd die contact hebben met de privé?  
A: De oproep wordt algemeen gelanceerd. Er is echter een selectieprocedure met interview waar de motivatie aan bod komt. Op 
deze manier kan dit punt geïntegreerd worden in de selectie. Het is in elk geval geen verplichting, om te verzekeren dat enkel 
gemotiveerde ambtenaren deelnemen aan het project.  
 
Q: Is er een connectie met de Essenscia-stages? 
A: Het voorstel van Essenscia staat los van de inleefstages. De inleefstages moedigen wederzijds begrip aan. Wat Essenscia 
voorstelt zijn infosessies voor douaniers betreffende dual use, chemische producten, exportcontrole binnen bedrijven etc. in het 
kader van de opleiding van de douaniers. Dit is te vergelijken met de opleidingen gegeven door merkhouders over namaak. In 
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maart zal intern de dienst opleidingen de doelgroep selecteren. In april zal samengezeten worden met Essenscia om verder af te 
spreken. 
 
 
Agendapunt 4: Stand van zaken regularisatie van de aangifte – wijzigingen PLDA 
 
Toen de nota over regularisaties vorig jaar werd gepubliceerd, waren er enkele problemen. Indien een bepaald artikel regulari satie 
vereiste, stond de hele aangifte geblokkeerd. Er is gevraagd aan de provider van de AAD&A om ervoor te zorgen dat indien 
regularisatie vereist is bij een artikel, dat dit rest van de aangifte vrijgegeven kan worden. Problemen inzake de performantie waren 
echter prioritair, waardoor er nog geen verdere informatie is over de stand van zaken hiervan. 
 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Rapporteren stand van zaken wijziging in PLDA voor de regularisaties Nathalie Delestienne 10.05.2019 

 
Agendapunt 5: Voorstelling van de nieuwe TARBEL en aankondiging infosessie 
Zie ook presentatie in bijlage 
 
De dienst Tarief stelt de nieuwe TARBEL voor. Deze kan gevonden worden via de link:  
https://eservices.minfin.fgov.be/extTariffBrowser/ 
 
De nieuwe app is gelinkt met PLDA. Indien PLDA niet goed werkt, werkt TARBEL ook niet goed. Dit was even het geval, maar zou 
moeten zijn opgelost. 
 
Over het hele land zullen opleidingen georganiseerd worden voor de ambtenaren en daarna voor de privébedrijven. De voorstelling 
van TARBEL vandaag dient om feedback te vragen aan de privésector. Feedback over de TARBEL-applicatie mag verstuurd worden 
naar Brigitte Vandenbussche op volgend e-mailadres: 
brigitte.vandenbussche@minfin.fed.be 
 
De verschillende onderdelen van de app worden overlopen. 
 
Een deel van het ICT-aspect is intern, een deel extern. Over het externe gedeelte is er minder controle. Dit is een moeilijke balans. 
De reactiesnelheid is momenteel te traag, ook zullen bepaalde gewoontes moeten veranderen. In mei 2019 wordt een infosessie 
georganiseerd. 
 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Feedback versturen naar over Tarbel Alle leden privé 30.04.2019 

 
 
Agendapunt 6: Stand van zaken departement Processen en Methodes 
 
Op 07.02.2019 is de stuurgroep van het Nationaal Forum samengekomen. Een van de punten was de externe communicatie van 
werkmethodes. 
Nathalie maakt van de gelegenheid gebruik om de stand van zaken van Processen en Methodes aan te geven en de bestaande 
communicatiemethodes toe te lichten. 
De rapportering naar extern toe moet verbeterd worden. Op de website van de douane zijn er onder het punt vergunningen reeds 
een behoorlijk aantal zaken gepubliceerd. Deze zaken komen allen van het departement Processen en Methodes, dit is mogelijks 
niet altijd even duidelijk. Gedurende de opmaak van de werkmethodes wordt continu samengewerkt met de verschillende diensten 
op transversaal niveau, maar ook de buitendiensten worden betrokken. Hiertoe behoren ook de lokale conta ctpersonen. Deze lokale 
contactpersonen zijn de spreekbuizen van de privé om ervoor te zorgen dat de reële lokale situaties in rekening gebracht word en bij 
het opstellen van de werkmethodes. 
Er moet echter inderdaad nog verder worden gegaan in het faciliteren van de communicatie naar extern.  
 
Agendapunt 7: Varia 
 
Diederik Bogaerts (ICC) heeft verschillende vragen gesteld betreffende de gevolgen van het arrest C -529/16-Hamamatsu. 
 
Q: Bedrijven die een definitieve invoeraangifte indienen, moeten die dan nog rekening houden met mogelijke 
retroactieve aanpassingen? 
A: Ja, indien de verbondenheid tussen de partijen een invloed gehad hebben op de prijs wordt de transactiewaarde verworpen. De 
waarde wordt dan bepaald door middel van de secundaire waardebepalingsmethodes (artikel 74 DWU). De aanpassingen aan het 
einde van het jaar kunnen dan in rekening genomen worden. 
Indien de verbondenheid tussen de partijen geen invloed heeft gehad op de prijs wordt de transactiewaarde aanvaard (art. 70 
DWU). Er kunnen dan geen aanpassingen meer gebeuren als gevolg van het arrest Hamamatsu. 
 
Q: Indienen van vereenvoudigde aangifte, is dat in België überhaupt technisch mogelijk? 
A: De huidige aanzuiveringenstermijnen zoals voorzien in artikel 146 DA zijn te kort om aanpassingen te doen aan het einde van h et 
jaar. Dit werd door verschillende lidstaten gemeld aan de Commissie. Ook is PLDA op dit ogenblik niet klaar om hiervan gebruik t e 
maken. 
 

https://eservices.minfin.fgov.be/extTariffBrowser/
file:///C:/Users/sramaen/OneDrive%20-%20GCloud%20Belgium/NF%20Verslagen/Nationale%20werkgroepen/Algemene%20bepalingen/brigitte.vandenbussche@minfin.fed.be
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Q: En binnen welke termijn dienen we dan de definitieve aangifte in te dienen? 
A: Deze termijnen zijn opgenomen in artikel 146 DA. 
 
Q: In geval van een ‘flat rate’, dienen we dan een andere methode te gebruiken om de douanewaarde te bepalen?  
A: Forfaitaire correcties zijn niet toegestaan.  
 
Diederik Bogaerts vraagt ook of de AAD&A een nota zal publiceren over het recent afgesloten handelsakkoord tussen de EU en 
Japan. 
Noot: deze nota werd na de vergadering gepubliceerd, zie 
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/oorsprong/eu-japan  
 
 
 
 

De volgende vergadering zal op 10 mei 2019 om 13.30u plaatsvinden. 

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/oorsprong/eu-japan

