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Regionaal Forum Gent  

VERSLAG   05.06.2019 

CONVENOR  Daphne Renier (Voka) - Alain Muyshondt (AAD&A) 

MODERATOR Annie Vanherpe (AAD&A) 

NOTULIST De Strooper Peggy (AAD&A) 

AANWEZIG 

Alve Gislene (DFDS Seaways) 
Annys Dimitri (Portmade) 
Cals Frank (Bridgestone Europe) 
Cambien Christophe (AAD&A) 
De Bruycker Luc (NCS Shipping) 
De Decker Charlotte (Volvo Car Belgium) 
De Keer Christophe (Barry Callebaut Belgium) 
De Vuyst Annick (Becton Dickinson EDC) 
De Wael Stefaan (Vf Europe) 
Decock Joffrey (Ernst & Young Tax Consulting) 
Defloo Jeroen (Daikin Europe) 
Demeyere Valerie (Lotus Bakeries België) 
Devos Christ (Barco) 
Dewilde Jeroen (Van Hoorebeke Timber) 
Dierick Stefanie (North Sea Port) 
Duchi Peter (Volvo Group Belgium) 
Hebbelinck Bart (Citrosuco) 
Jacobs Nancy (Oleon) 
Lambrechts Bruno (Honda Acces Europe) 
Lammertyn Luc (Sioen Industries) 
Mariën Bart (Bridgestone Europe) 
Merlier Saskia (Barco) 
Michiels Steven (International Car Operators) 
Moerman Anita (Arcelor Mittal Belgium) 
Moorhem Ann (Volvo Car Belgium) 
Opstaele Janny (Wallenius Wilhelmsen Solutions) 
Ramaen Sophany (AAD&A) 
Rodeyns Peter (CNH Industrial Belgium) 
Sarrazyn jeroen (AAD&A) 
Troch Raymond (International Car Operators) 
Van Cauwenberghe Patrick (MBZ) 
Vanden Doorn Greta (EOC) 
Van Den Haute Steffy (Jan De Nul – Dredging) 
Van Der Biest Sven (AAD&A) 
Van Kogelenberg Brigitte (Oleon) 
Van Melkebeke Glenn (Bleckmann België) 
Van Veerdegem Guy (WH Brady) 
Vanweyenberghe Koen (Jan De Nul Dredging) 
Vandenabeele Nick (Deloitte) 
Vandenbussche Ingrid (Tekni-Plex Europe)  
Vandewalle Jo (Customs Pro) 
Verkinderen Lode (Transport en Logistiek Vlaanderen) 
Vermeersch Marc (Barry Callebaut) 

 
Opening Vergadering 
 
De aanwezigen worden verwelkomd door de heer Alain Muyshondt. 
De agendapunten van deze vergadering worden overlopen. 
 
Agendapunt 1: Verwelkoming door ICO 
De heer Raymond TROCH geeft via een presentatie een kennismaking met International Car Operators. 
 
Hij eindigt met een verwijzing naar Brexit, met de vraag wat er zal gebeuren ingeval van noodprocedure en of het extra personeel 
reeds aanwezig is in Zeebrugge. 
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Agendapunt 2: Brexit– Stand van zaken (zie presentatie) 
 
Mevrouw Vanherpe A., Brexitcoördinator regio Gent, geeft aan de hand van een presentatie een overzicht van de huidige politieke 
situatie met betrekking tot BREXIT, met o.a. een overzicht van de mogelijke scenario’s. 
 
Jeroen SARRAZYN, nationale Bexitcoördinator en de convenor AAD&A van de subwerkgroep Brexit geeft een overzicht van de 
Algemene nota “No deal Brexit”. 
 
In geval van “noodprocedure” valt men terug op de manuele procedure, ook voor lege trailers. Een trailer met lege verpakkingen valt 
hier evenwel niet onder. Een specifieke nota hierrond wordt verspreid van zodra deze beschikbaar is. 
 
De heer Alain Muyshondt, Regionaal directeur licht toe dat er de eerste maand na Brexit 24u/24 zal gewerkt worden en dat dit dan 
zal geëvalueerd en eventueel aangepast worden na deze testperiode. De personeelscapaciteit werd uitgebreid en zal zo efficiënt 
mogelijk ingezet worden. Bedrijven die vragen hebben rond openingsuren, kunnen contact opnemen met de diensten AAD&A om dit 
geval per geval te bespreken. 
 
Opmerking Oleon: We krijgen van onze UK klanten vragen of hun bedrijf de kosten zullen dragen ingeval vertragingen na gewijzigde 
incoterms. Er wordt geantwoord dat men hierover best zelf afspraken kan maken met de klanten. Men verwacht dat de grootste 
problemen vooral langs UK zijde zullen zijn. Naar verluidt werd in Frankrijk met de ferry operatoren afgesproken dat bij uitvoer niets 
mag worden ingescheept zonder UK aangifte – de Belgische douane doet geen uitspraak over UK douane eisen. Enkel het Belgische 
verhaal kan worden toegelicht. FIT kan hierin mogelijks wel een rol spelen. 
 
Mevrouw Annie Vanherpe licht de nota van de werkgroep uitgaan, subwerkgroep consolidatie toe, evenals een nota over het in- en 
uitgaand verkeer Zeebrugge – UK, opgemaakt door RX-SeaPort. Deze laatste nota is nog niet definitief en wordt enkel ter informatie 
gegeven. 
 
Op 1 oktober gaat de derde Belgian ports and industry day door in de ABC Toren te Zeebrugge. De Engelse douane zal toelichting 
geven en er is de mogelijkheid om vooraf vragen door te sturen of ze daar ter plaatse te stellen. De inschrijving verloopt via mail of 
via Voka (mevrouw Daphne Renier).  
Op 30/9 gaat een gelijkaardig evenement door in Frankrijk, Patrick VAN CAUWENBERGHE van MBZ zal daar aanwezig zijn om te horen 
hoe het in de Franse havens en de Eurotunnel zal georganiseerd worden.  
 
 
Agendapunt 3: Vragenronde en Varia – zie ook presentatie 
 
• Certificaat 724A als alternatief bewijs in het kader van douanevervoer. 

Opmerkingen bedrijven: De nota was bedoeld om de procedure bij uitvoer te versoepelen maar deze wordt nu veel strenger 
toegepast (in Antwerpen). Naast het certificaat wordt het bewijs geëist dat goederen in de container zitten en dat kan niet 
worden bewezen. Dit probleem zal in de werkgroep uitgaan verder besproken worden. Mevrouw Sophany RAMAEN, de 
contactpersoon voor het Nationaal Forum neemt de opmerkingen van de bedrijven mee. 

• Verlegging verificatie. Deze nota is nog niet duidelijk en zal opnieuw besproken worden. 
• Doorgestuurde vragen: 

- BTI: verplichte elektronische aanvraag vanaf 1/10/19 – er is nog geen duidelijkheid hoe dit zal gebeuren – er komt een 
melding ivm de toegang tot het portaal via de website van de administratie 
Noot: op 20 september verscheen hierover een nieuwsbericht op de website naforna. 

- Douanewaarde: bepaling douanewaarde als er geen sprake is van verkoop, bv. in geval van leasing 
- E-globalisatie: hier zijn een aantal praktische vragen rond, vooral naar de datum van invoegetreding en de vereiste 

modaliteiten → mevrouw Sophany RAMAEN zal deze opmerkingen voorleggen aan de werkgroep ICT! Deze kunnen 
eventueel ook aan bod laten komen in business club van Voka (Daphne Renier) 

• Planning IT onderhoud 
• Nieuwe circulaires 
• Customs professional award – in samenwerking met oa Voka en AAD&A - mevrouw Daphne Renier nodigt de bedrijven uit om 

hieraan deel te nemen. 
• Uitbreiding FAVV bevoegdheden in North Sea Port en toepassing van transshipment – uitleg door mevrouw Stephanie Dierick. 
 
 
Het volgende Regionaal Forum zal plaatsvinden op 06/12/2019.  
Locatie moet nog worden vastgelegd. 
Vragen kunnen worden ingestuurd tot 01/11/2019. 
 
 
 

 

https://www.naforna.be/nl/nieuws/05082019-nota-brexit
https://www.naforna.be/nl/nieuws/05082019-nota-brexit
https://www.naforna.be/nl/nieuws/20092019-digitale-procedure-voor-de-bindende-tariefinlichting
https://www.naforna.be/nl/nieuws/20092019-digitale-procedure-voor-de-bindende-tariefinlichting

