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Regionale werkgroep Hasselt  

VERSLAG        29 APRIL 2019  

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

NOTULIST Eric De Smedt  

AANWEZIG 

AAD&A: Eric De Smedt, Rudi Lodewijks, Wendy Piette, Nathalie Sterkmans, Agnes Lahou, Stefan 
Kessen, Bart Engels 
Leden van Voka KvK Limburg en Mechelen-Kempen: Cathérine Dreesen, Petra Van Bouwelen, 
Ward Smits,  Nike, Thermofisher, Acros, Essers, Lonza, nControl, Tessenderlo Chemie, Stanley 
Black & Decker, Friesland Campina Belgium, WA Customs België, Mazda Motor Logistics Europe, 
Scania, Roland Central Europe , Janssen Pharmaceutica 

VERONTSCHULDIGD 
 
 

AFWEZIG  

 
 
 
 

Agendapunt 1: Sluiting Hulpkantoren AAD&AA – Verhuis diensten AAD&A - regio Hasselt 
Toelichting door Eric de Smedt 

 

Afschaffing hulpkantoor Mechelen 
 

Het hulpkantoor Mechelen zal sluiten op 6 mei 2019. 
Bevoegdheden hulpkantoor Mechelen worden overgedragen aan hulpkantoor Geel. 

 

Oprichting van een loketfunctie bij de Controle 1° Lijn Mobiel Team Mechelen met volgende bevoegdheden:  
 

1.Visering certificaten 
. Certificaten bij uitvoer ATR/EUR 

. Bio certificaten 

. Certificaten voor cultuurgoederen 

. INF 2 

. Niet: vooraf geviseerde certificaten waarvoor een vergunning werd afgeleverd waarin wordt verwezen naar 

  het hulpkantoor. 

 
2. Vergunning Tijdelijk Geregistreerde geadresseerde 

. Afleveren van de vergunning in EMCS-SEED 

. Behandelen van Benelux 3 

. Behandelen aangifte AC 4 

3. Gemengd gebruik gasolie door landbouwtractoren. 
 

Adres loketfunctie Mobiel Team Mechelen  
Financieel Centrum (MCC) - FOD Financiën – AAD&A – Loket MT Mechelen – Zwartzustersvest 24 – 2800 

Mechelen 
 

Adres hulpkantoor Geel 
FOD Financiën – AAD&A – Hulpkantoor Geel – RAC De Werft - Werft 65 – 2440 Geel  
E-mail: da.hk.geel@minfin.fed.be  

Tel.: 0257 62540 
Openingsuren: het kantoor is open van maandag tot vrijdag van 8.00u tot 12.00u  
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Verhuis Mobiel Team Mechelen en ABC Team Mechelen 

 

Beide diensten verhuizen op 6 mei 2019 naar locaties op het adres Financieel Centrum (MCC) - FOD Financiën 
– AAD&A – Zwartzustersvest 24 – 2800 Mechelen. 

Bevoegdheden van de diensten worden niet gewijzigd. 

Contactpersoon Mobiel Team Mechelen: Veerle Andries, adviseur Controle 1° Lijn MT Mechelen, 
veerle.andries@minfin.fed.be, tel.: 0257 51765. 

Contactpersoon ABC Team Mechelen: Ria Van Esch, adviseur Controle 2° Lijn Team ABC Mechelen, 
maria.vanesch@minfin.fed.be, tel.: 0257 72713 

Info werd gepubliceerd op het internet AAD&A. Operatoren in het ambtsgebied van het hulpkantoor, Mobiel 
Team en ABC Team werden op de hoogte gebracht. 

 
 

Afschaffing hulpkantoor Bilzen 

 
Rekening houdend met de logistieke activiteiten zal het hulpkantoor sluiten in de loop van de maand juni 2019. 

Bevoegdheden hulpkantoor Bilzen  worden overgedragen aan hulpkantoor Hasselt. 
Hulpkantoor Hasselt wordt gelokaliseerd in het RAC Hasselt Blok E, Voorstraat 43, 3500 Hasselt.  

Info zal nog worden verstrekt via internet AAD&A. Afschaffing van hulpkantoor Bilzen en overdracht van 

bevoegdheden aan hulpkantoor Hasselt zal nog worden gecommuniceerd aan operatoren gevestigd in het 
huidige ambtsgebied van het hulpkantoor Bilzen. 
 

Verhuis Mobiel Team Overpelt 

 
Mobiel Team Overpelt zal verhuizen naar het Mobility Center Genk Zuid en worden geïntegreerd in het Mobiel 

Team Bilzen. 
Timing: rekening houdend met de logistieke activiteiten zal de verhuis plaatsvinden vóór september 2019.  

De verhuis zal geen gevolgen hebben voor de operatoren in de ambtsgebieden van het Mobiel Team Overpelt 

en Bilzen. 
Info zal nog worden verstrekt via internet AAD&A. Verhuis zal nog worden gecommuniceerd aan de operatoren. 

 

Agendapunt 2: GLLP 

Toelichting door Eric De Smedt 
 

Rekening houdend met de voorwaarden (o.a. aantonen van de economische behoefte) kan het regionaal 
Team Vergunningen de openingsuren voor GLLP als volgt opnemen in de vergunning: 

Goedgekeurde plaats voor lading (laadplaats) 

Aanvrager is geen geautoriseerd marktdeelnemer (AEO-C): uitbreiding van 6 tot 22 uur van maandag tot 
vrijdag. 

Aanvrager is een geautoriseerd marktdeelnemer (AEO-C): uitbreiding van 24 uur op 24 op week-, 
zaterdag, zon- en feestdagen. 

Goedgekeurde plaats voor lossing (losplaats)  
Aanvrager is geen geautoriseerd marktdeelnemer (AEO-C): uitbreiding binnen de openingsuren van de 1° 

lijn controlediensten. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van bepaalde eerstelijns controlediensten die 

gevestigd zijn aan de buitengrenzen en 24 uur op 24 open zijn. 
Aanvrager is een geautoriseerd marktdeelnemer (AEO-C): uitbreiding van 24 uur op 24 op week-, 

zaterdag, zon- en feestdagen. 
 

 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Circulaire 2019/C/12 Cijfer 7 ” Voor PLDA aangiften die 
buiten de kantooruren worden geldiggemaakt dient 

overwerk (vóór 15 uur of op maandbasis) te worden 
aangevraagd bij de Regiekamer (Hasselt) die bevoegd is 

Eric De Smedt  

mailto:veerle.andries@minfin.fed.be
mailto:maria.vanesch@minfin.fed.be
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Agendapunt 3: EMCS nasporing en invorderingsprocedure 
Toelichting door Agnes Lahou 

 

Na verloop van een termijn van 4 maanden na de datum van het begin van de beweging gaat het hulpkantoor 
over tot de invordering, indien het bericht van ontvangst van de goederen niet is teruggekeerd naar de 

afzender. Dit zal gebeuren via een uitnodiging tot betalen met vermelding van de schuld. 
Rekening houdend met het feit dat de afzender op ieder moment via het geautomatiseerde systeem EMCS de 

mogelijkheid heeft om zijn overbrengingen on-line op te volgen, kan er tijdens die periode van 4 maanden, 

spontaan een alternatief bewijs worden voorgelegd door de afzender. 
 

 
Agendapunt 4: Alternatieve bewijzen T-documenten 

Toelichting door Agnes Lahou 
 

Aangepast op 29/5/2019: 
Als alternatieve bewijzen in het kader van douanevervoer zullen in de regio Hasselt eveneens de door de 
douane ondertekende verklaringen 724A kunnen worden voorgelegd aan de AAD&A. De ondertekende 

verklaring kan enkel als bewijs worden aanvaard indien de voorgelegde documenten voldoen aan de vereisten 
om door de AAD&A te worden aanvaard als alternatief bewijs. 
 

Een nota licht toe wat eventueel ondertekend mag worden op een 724A. De AAD&A blijft bevoegd inzake de 
aanvaarding van de voorgelegde alternatieve bewijsstukken.  
 

  
Agendapunt 5: Vrijstelling zekerheidstelling voor douanevergunningen - dienstverleners 
Toelichting door Nathalie Sterkmans 

 
De AAFisc staat toe dat geen BTW borg vereist is voor dienstverleners bij de plaatsing van goederen onder 

een douaneregeling mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden. De nota ‘Zekerheidstelling voor 

douanevergunningen-dienstverleners’ omschrijft de modaliteiten en de voorwaarden. 
Meer info over nota OPS/CC/2019 van 15 april 2019 op de website van het Nationaal Forum. 

 
 

Agendapunt 6: Brexit 

Toelichting door Stefan Kessen  
 

Het Verenigd Koninkrijk (VK) krijgt tot 31 oktober 2019 om het huidig terugtrekkingsakkoord  te 

aanvaarden. Indien het VK het terugtrekkingsakkoord voor die datum goedkeurt, dan gaat de 
overgangsperiode - zoals bedoeld in dit akkoord - in vanaf de eerste dag van de volgende maand. Daarop 

volgt de overgangsperiode, die minstens tot eind 2020 zal duren. 
Stel dat de onderhandelaars in het VK bijvoorbeeld al in juli erin slagen om het overgangsakkoord te 

aanvaarden, dan gaat het overgangsakkoord in op 1 augustus 2019. 
In die overgangsperiode blijft de douanewetgeving van de Unie van toepassing op de handel met het VK. 

Dit betekent dat er geen douaneformaliteiten en/of douanecontroles van toepassing zijn op het onderlinge 

goederenverkeer. 
Als het VK er voor 22 mei 2019 niet in slaagt om het terugtrekkingsakkoord goed te keuren, dan moeten 

de verkiezingen voor het Europees Parlement ook in het VK plaatsvinden. Gebeurt dit niet, dan eindigt de 
verlenging op 31 mei 2019 (i.p.v. op 31 oktober 2019) en komt er alsnog een harde Brexit op 1 juni 2019, 

met dus bijhorende douaneformaliteiten en douanecontroles. 

Gezien de grote onzekerheid over de vorm en timing van de Brexit benadrukt de AAD&A het belang van 
een goede en continue voorbereiding door de privésector. 

 
 

Agendapunt 7: Vraag van Tessenderlo Chemie  
 

over de locatie waar de goederen zich bevinden.” 
Problematiek inzake geldigmaking van aangiften zonder 

aanvraag tot overwerk werd onderworpen aan Administratie 
Operaties Centrale Component. 

https://www.naforna.be/nl/nieuws/08052019-zekerheidsstelling-voor-douanevergunningen-dienstverleners
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Vraagstelling door Jos Poets 
 

De  dienst  TAO in Antwerpen heeft onze douane expediteur  op de hoogte gebracht van het feit dat 
men   geen  export  bevestiging  meer  afgeeft voor   exportleveringen  die werden opgesteld aan de hand 

van een   proforma factuur.  Dit verhaal werd ook bevestigd door de   klanten coördinator Dhr  Stef 

Debeuf (dienst  klantenmarketing en Communicatie). 
 

Onze collega’s van Fast Customs hebben een bemerking gekregen van de douane i.v.m. het gebruik van 
proforma facturen bij het uitstellen van uitvoerdocumenten. 

Wanneer Fast Customs nu ontbrekende bewijsstukken voorlegt om nadien een uitvoerbevestiging te bekomen, 
zal men ze niet kunnen bekomen op een uitvoerdocument waarbij er een proforma factuur werd voorgelegd. 

Enkel op uitvoerdocumenten waarbij we een finale/definitieve factuur hebben gebruikt zullen de alternatieve 

bewijsstukken aanvaard worden voor het bekomen van de uitvoerbevestiging. 
Het niet bekomen van de uitvoerbevestiging is na een bepaalde periode automatisch annuleren van de 

declaratie: 
·         Voorafgaande regeling zal terug worden opengezet (indien van toepassing) 

·         U zal geen vrijstelling hebben van BTW (bij het voorleggen de uitvoerbevestiging heeft u wel 

vrijstelling) 
 Voor de toekomst, zijn wij genoodzaakt volgende procedure toe te passen: 

·      Ofwel een finale/definitieve factuur opvragen, zodat Fast Customs de codering van een 
finale/definitieve factuur in de declaratie kan gebruiken. 

·      Ofwel de proforma factuur gebruiken in de declaratie EN met gebruik van artikel 121, 
deze declaratie moet achteraf geregulariseerd worden – bij het bekomen van de finale/definitieve 

factuur. 

 2de optie is best te vermijden, aangezien deze optie extra werk & kosten met zich meebrengt. 
  

Voor de facturen voor bulk verschepingen is dit niet zo’n probleem, aangezien we het finale douane document 
hier pas uitstellen na vertrek. 

Echter voor de containerverschepingen ligt dit wel wat moeilijker. Blijkbaar kunnen jullie deze factuur ook pas 

finaliseren na vertrek van het schip? 
Is het mogelijk dit intern even te bekijken of hier een andere oplossing voor zou bestaan? 

 
Antwoord van de leden van de Overheid 

 

De werkwijze die werd medegedeeld aan Fast Customs door bepaalde diensten in de regio Antwerpen is in 
tegenspraak met de voorschriften van de voorziene mogelijkheden inzake het voorleggen van alternatieve 

bewijsstukken bij uitvoer. 
Navraag zal worden gedaan bij de diensten in de regio Antwerpen. 

 
 

 

 
 

 
 

Antwoord ontvangen op 2 mei 2019 

Rechtzetting op 2 mei door Client Managent & Communication / Marketing – regio Antwerpen vermits de 
verstrekte info aan Fast Customs (douanevertegenwoordiger voor Tessenderlo Chemie) niet correct was. 

Aangiften met pro-formafacturen als alternatieve bewijzen kunnen wel worden aanvaard. 
 

 
Volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 5 september om 10 uur – VOKA Mechelen. 

  

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Navraag bij Client Management & Communication Marketing 
regio Antwerpen 

Eric De Smedt 2 mei 2019 


