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PROGRAMMA
• Inleiding – Alain Muyshondt

• Maak kennis met ICO – Raymond Troch

• Brexit

• Algemene nota no deal Brexit – Jeroen Sarrazyn

• Nota werkgroep uitgaan – subwerkgroep consolidatie

• Pauze

• Brexit (vervolg)

• In- en uitgaand verkeer Zeebrugge 

• Belgian Ports & Industry day 3

• Vragenronde en varia – Annie Vanherpe

• certificaat 724 A, verlegging verificatie, BTI, douanewaarde, e-globalisatie, …

• Customs professional award – Daphne Renier

• Haven Gent – FAVV – Stephanie Dierick

• Volgende vergadering
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BREXIT

Actuele situatie:

23/07/2019 nieuwe premier: Boris Johnson.

Doelstelling: Brexit uitvoeren op 31/10/2019. 

Mogelijke scenario’s:

No deal Brexit:

= de wens van de premier maar niet van het Lager Huis.

Nieuwe onderhandelingen met de EU:

Aanpassing van de backstop ?

Nieuwe overeenkomst ? Onmogelijk volgens Merckel en Macron.
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BREXIT

Uitstel tot 31/01/2020 ?

Wat als er geen akkoord is op de EU top van 17/18 oktober 2019 ?

Vervroegde verkiezingen in de UK:

Johnson: ja, als hij de Brexit moet uitstellen tot na 31/10.

Corbyn: neen, tenzij er gegarandeerd wordt dat er geen Brexit komt zonder akkoord met de EU.

Stemming 04/09: no deal op 31/10 en verkiezingen (nog) niet goedgekeurd.

Nieuw referendum:

22 weken nodig om dit te organiseren !

Eenzijdige intrekking artikel 50 door de UK –> geen Brexit
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BREXIT

Wat doet de Douane momenteel ?

Subwerkgroep Brexit (volgende vergadering: 11/09/2019)

- nieuwe convenor AADA – Jeroen Sarrazyn

- algemene nota dd. 01/08

Website tabblad “Brexit” wordt regelmatig bijgewerkt.

Brexit-callcenter blijft actief (0257/55 555).

Zeebrugge: infopunt is nog steeds actief.

We blijven beschikbaar voor infosessies, seminaries, …



ALGEMENE NOTA NO DEAL BREXIT 
01/08/2019 – SUBWERKGROEP BREXIT

JEROEN SARRAZYN
NAT. BREXITCOÖRDINATOR
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ENS, CUSCAR EN ATO 

• Geen afwijking van het wetboek

• Hoofdvervoerder (vb rederij) dient de ENS in

• Als CUSCAR referentienummer voor trailers, zonder bill of lading,

➔boekingsnummer te worden gebruikt (cfr. bill of lading nummer bij containers)
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AANGIFTE VOOR DOUANEREGELING

• CUSCAR wordt opengesteld na “aankomst”

➔ afvaart van het schip in VK

• Aangiften mogelijk vanaf dat moment, geen beperkingen van type aangifte



TRANSIT

• EU➔ UK

• Alle zendingen worden aangeboden met Zeebrugge/Antwerpen/… als kantoor van 
doorgang.

• Kantoor eveneens kantoor van bestemming ? ➔ aanbieden

• Praktijk: systeem met lijsten met de barcodes

• Na notificatie van doorgang is het mogelijk om tot een goedgekeurde plaats te rijden 
om daar de aankomst te bevestigen

• UK ➔ EU

• Transitdocument vermelden op manifest, anders uitgang zonder dekking document

• Toekomst: communitysystemen
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LEGE TRAILERS

• Code “E” op CUSCAR

• Manuele procedure: mail met lijst naar bevoegde dienst. Geen respons na 4 uur = 
ambtshalve vrijgave
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VERGUNNINGEN

• Bij een No deal zijn de grensoverschrijdende vergunningen die door het VK zijn 
afgeleverd vanaf de dag van uitstap ongeldig

• Indien de vergunninghouder in het VK gevestigd is, is de vergunning onbruikbaar vanaf de 
dag van uitstap

➔ vertegenwoordiging

• Verwijzingen in een “EU27-vergunning” naar het VK maken een vergunning niet ongeldig.

➔ de vergunning kan niet gebruikt worden voor elementen die te maken hebben met 
het VK (vb entrepot of plaats van veredeling in het VK)



15

DEELZENDINGEN

• 1 MRN kan meerdere deelzendingen bevatten

• De MRN wordt echter afgesloten indien er een exit confirmation is voor alle deelzendingen

• Hierdoor kunnen geen arrival at exit-berichten meer worden ingestuurd voor de MRN

➔ Steeds 1 deelzending laten openstaan zolang er nog arrival at exit nodig is



• Een uitvoeraangifte is niet mogelijk tot de uittredingsdatum
➔ artikel 203 DWU is niet van toepassing

• Artikel 253 Uitvoeringsverordening laat andere bewijzen toe

• Werkwijze
• aanvragen van een T2L bij de AAD&A
• vrijstelling van berekening van invoerrechten en BTW op invoer zal worden 

verleend
• Regeling 6300 ipv 6310

TERUGKERENDE GOEDEREN



DUAL USE

• VK hanteert de controleregimes

• Uniale vergunningen mogelijk

➔ registreer



DIVERSEN

• “EU” op enig document doordat VK onder de Conventie van 1987 valt

• Noodprocedure

• Verlegging verificatie (Annie)

• Werkuren AAD&A



VRAGEN ?
DANK U VOOR UW AANDACHT !



NOTA 
SUBWERKGROEP “CONSOLIDATIE”

24/04/2019

ANNIE VANHERPE
KLANTENCOÖRDINATOR-SPOC BREXIT
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CUSCAR

Verkeer van UK naar BE:

- Voor elke zending moet een CUSCAR worden ingestuurd in de goederencomptabiliteit.

- De CUSCAR wordt geactiveerd op het ogenblik van het sluiten van de boegdeuren bij 
vertrek uit de UK.

- Aangiften type A kunnen ingestuurd worden na het activeren van de CUSCAR, dus bij 
vertrek uit de UK
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GEBRUIK COMMUNAUTAIR DOUANEVERVOER

INVOER

Gebruik van de regeling doorvoer vanuit de UK:

- vrachtlijst moet worden aangezuiverd

- formaliteiten op kantoor van doorgang 

= veel tijdsverlies

Oplossing:

- Aanzuivering RTO met PLDA-aangifte voor een douanebestemming 

- Opmaak van een T-dok met de AL code van de RTO

Maak gebruik van de extra tijd bekomen door de vroege openstelling van de vrachtlijst !
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GEBRUIK COMMUNAUTAIR DOUANEVERVOER

• UITVOER – opmaak T-dok bij vertrek in BE

Vermelding van T-document op de vrachtlijst

Aanmelding kantoor van doorgang in de UK (multistop + omweg)

T2 verliest zijn status 

Geen T1 mogelijk vanuit laadplaats

Aanzuivering T1 niet mogelijk bij TSP in de UK

Oplossing:

Vertrek vanuit douane entrepot, AV, … met een uitvoeraangifte (overbrenging) of met een T1 met het 
kantoor van uitgang als kantoor van bestemming.

Bestemming T1: toegelaten geadresseerde in de UK

Gebruik T2 enkel voor IE via landbridge UK



VRAGEN ?
DANK U VOOR UW AANDACHT !



REGIONAAL FORUM GENT



BELGIAN PORTS & INDUSTRY DAY 3
ZEEBRUGGE
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BELGIAN PORTS AND INDUSTRY DAY

In samenwerking met Voka, APZI, MBZ en HM Government

Datum: dinsdag 1 oktober 2019

Duur: van 10.00 u tot 15.30 u

Locatie: ABC Toren, Rederskaai 60, 8380 Zeebrugge

Inschrijven + vragen mailen naar: 

secretariatmailbox.borderplanninggroup@hmrc.gsi.gov.uk

mailto:secretariatmailbox.borderplanninggroup@hmrc.gsi.gov.uk
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BELGIAN PORTS AND INDUSTRY DAY - AGENDA

10:00 Welcome and Registration

10:30 Welcome Joachim Coens  CEO of the Port of Zeebrugge 

10:35 Introduction H.E. Martin Shearman  British Ambassador to Belgium 

10:40 Introduction Bert Mons  CEO of Voka Chamber of Commerce and 
Industry West-Flanders 

10:45 Introduction from UK Government  Heather Jones Deputy Director Border Delivery Group 

• Latest information about the planned UK arrangements for the border 
• Brexit readiness – preparing hauliers and businesses for Day 1 No Deal 
• Communications 
• Planning assumptions
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BELGIAN PORTS AND INDUSTRY DAY - AGENDA

10:55 Individual UK Government department presentations on Roll on, Roll off processes of goods 
and passengers moving between the EU and the UK in the event of a No Deal Brexit   
Heather Jones  e.a.

• Customs applications, requirements and processes, including HMRC transitional easements             
for day one 

• Food, animals, plants and other controlled goods 
• Additional actions for hauliers and freight forwarders 
• Immigration controls on freight
• Product conformity and standards

There will be a short round of Q&A following each presentation !

12:45 Refreshment break
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BELGIAN PORTS AND INDUSTRY DAY - AGENDA

13:30 Presentations: 

• RX Seaport Wim Fossaert

• Flanders Investment and Trade Hans De Backer

14:15 Q&A session UK Officials Panel 

15:00 Closing remarks Heather Jones 

15:00 Market Stalls and informal meet and greet, opportunity for more questions 

15:30 Event closure



REGIONAAL FORUM GENT
VRAGENRONDE/VARIA

ANNIE VANHERPE
KLANTENCOÖRDINATOR-SPOC BREXIT



CERTIFICAAT 724A
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CERTIFICAAT 724A

Certificaat 724A als alternatief bewijs in het kader van douanevervoer.

De regeling Uniedouanevervoer wordt als aangezuiverd beschouwd wanneer:

- de goederen bij het kantoor van bestemming zijn aangebracht / wanneer de kennisgeving van 
aankomst werd verstuurd (TG)

EN

- de controleresultaten zijn ingebracht

Indien geen regelmatige aanzuivering -> alternatieve bewijsvoering.

In te dienen door de houder van de regeling of zijn gemachtigde vertegenwoordiger.
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CERTIFICAAT 724A

Soorten alternatieve bewijzen in toepassing van art. 312 IA - 1:

a) een door de douaneautoriteit van de lidstaat van bestemming gewaarmerkt document waaruit blijkt 
dat de goederen bij het douanekantoor van bestemming zijn aangebracht of bij de toegelaten 
geadresseerde zijn afgeleverd;

b) een door de douane gewaarmerkt document of een registratie waaruit blijkt dat de goederen het 
douanegebied van de Unie fysiek hebben verlaten;

c) een douanedocument afgegeven in een derde land waaruit blijkt dat de goederen daar onder een 
douaneregeling zijn geplaatst;

d) een door de douane in een derde land afgegeven en gewaarmerkt document waaruit blijkt dat de 
goederen zich daar in het vrije verkeer bevinden.
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CERTIFICAAT 724A

Alternatieve bewijsvoering =

- originele documenten of gewaarmerkte kopijen

- met een duidelijke identificatie van de goederen

Een kennisgeving van aankomst (elektronisch of TC11) geldt niet als alternatief bewijs !

Ingeval van art. 312 IA - 1 b) kan er gebruik worden gemaakt van het 724A-certificaat.

= een door de houder van de regeling opgesteld document met daarin:

- de gegevens van de goederen waarop het T-document betrekking heeft

- een verwijzing naar de douane-inschrijving (voorraadadministratie, TO, …)

- bijlagen (douanedocument, handelsdocumenten, …)
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CERTIFICAAT 724A

Voorwaarden:

- in de taal van de bevoegde dienst

- op een blanco blad met hoofding “724A-certificaat”

- met een nauwkeurige omschrijving van de goederen (omschrijving, HS-code, gewicht, aantal colli, …)

- vervoermiddel gebruikt bij het verlaten van het douanegebied van de Unie

- uitgangsdatum

- bevestiging van het kantoor van bestemming of uitgang (communautaire stempel)

- in te dienen op papier

Termijn voor het indienen van een certificaat724A als alternatief bewijs:

- binnen de 28 dagen, na het verstrijken van de aanzuiveringstermijn, indien vak 8 onvoldoende is ingevuld

- binnen de 28 dagen, vanaf de ontvangst van het bericht van kennisgeving van niet-aanzuivering                 
(= 35 dagen na het verstrijken van de aanzuiveringstermijn)

In ieder geval vóór de aanvang van de invorderingsprocedure !



37

CERTIFICAAT 724A

Aanpassing:

Het 724A-certificaat wordt opgemaakt door de houder van de regeling.

Ook de douane kan gebruik maken van een 724A certificaat om, in toepassing van Art. 312 IA - 1 b) te 
bewijzen dat de goederen het douanegebied van de Unie fysiek hebben verlaten.

Dergelijke door de douane ondertekende verklaringen 724A kunnen als alternatief bewijs in het kader 
van douanevervoer worden aanvaard indien de voorgelegde documenten voldoen aan de vereisten om 
door de AAD&A te worden aanvaard als alternatief bewijs. 



VRAGEN ?
DANK U VOOR UW AANDACHT !



VERLEGGING VERIFICATIE
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VERLEGGING VERIFICATIE

Nota 2019/OPS/CC/D2/00020 dd. 02/07/2019

= keuze van plaats van verificatie.

Voorwaarden:

1. De operator moet beschikken over de status van geautoriseerd marktdeelnemer voor 
douanevereenvoudigingen (AEO-C); 

2. De locaties waarnaar de verificatie zal worden verlegd, zijn door de douane goedgekeurde of 
aangewezen plaatsen voor het aanbrengen van de goederen die zijn opgenomen in een vergunning 
GLLP, RTO, douane-entrepot, EiDR of actieve veredeling en bevinden zich binnen het Belgische 
grondgebied; 

3. De operator maakt vooraf de nodige afspraken met de betrokken regiekamer bevoegd over de 
locaties waarnaar de verificatie zal worden verlegd, o.a. inzake de melding van aankomst van goederen 
op de locatie waarnaar de verificatie zal worden verlegd. 

Deze afspraken worden besproken met sCBR en opgenomen in het AEO-controleplan.            
(aanpassing 30/07 – afspreken met de KC).
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VERLEGGING VERIFICATIE

Voor verlegging van verificatie kan gebruik gemaakt worden van aangiften in zowel de normale als de 
vereenvoudigde procedure, rekening houdend met de in het spel zijnde toelatingen en vergunningen. 

Om gebruik te maken van de verlegging van verificatie, dient het Enig document als volgt te worden 
ingevuld: 

- Het kantoor van geldig making (vak A) is het kantoor waar de goederen onder de gevraagde 
douaneregeling worden geplaatst; 

- In vak 30 (locatie van de goederen) komt de locatiecode van de locatie waarnaar de verificatie wordt 
verlegd; 

- In vak 44 wordt code 3069 vermeld met daarna het nummer van de AEO-vergunning; 

(3069 = code verlegging verificatie permanent)

Uitzondering: indien een zending voor controle is weerhouden op basis van niet-fiscale maatregelen 
(veterinaire en fytosanitaire controles of Safety & Security) kan je geen gebruik maken van de 
verlegging van verificatie.
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VERLEGGING VERIFICATIE

De regiekamers sturen de Controles (diensten bevoegd voor eerstelijnsverificatie) aan op basis van de 
locatiecode vermeld in vak 30. 

De operator moet de bijhorende documenten ter beschikking houden op de plaats en het moment 
waarop de verificatie plaatsvindt. 

Verdere afspraken dienen te worden gemaakt met de regiekamer, o.a. bijvoorbeeld melding voorziene 
tijdstip van aankomst van de goederen op de locatie waarnaar de verificatie wordt verlegd. 

De bij de aangifte horende stukken moeten elektronisch worden bezorgd aan de Controle die de 
controle zal uitvoeren, om de verificatie voor te bereiden. 

De goederen moeten zoals in de normale procedure ter beschikking blijven totdat ze zijn vrijgegeven 
na (conforme) verificatie.

Bemerking: de verlegging verificatie = de werking van de vergunning EIR.



VRAGEN ?
DANK U VOOR UW AANDACHT !



UW VRAGEN ….
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BTI

NIEUW dd. 01/10/2019

Verplichte elektronische aanvraag via het EU trader portaal (account + wachtwoord)

Verplicht voor:

- alle marktdeelnemers die beschikken over een BTI

- alle marktdeelnemers die een BTI wensen aan te vragen

- alle marktdeelnemers die een bedrijf vertegenwoordigen dat beschikt over een BTI of er een 
wenst aan te vragen

Meer info:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-
common-customs-tariff/binding-tariff-information-bti-apply_en

Dienst Tarief zal hierover communiceren via website AADA en via Tarbel.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/binding-tariff-information-bti-apply_en
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BTI

EU trader portaal:

- Indienen nieuwe BTI aanvraag 

- Opvragen bijkomende info

- Raadplegen van de antwoorden op verzoeken

- Raadplegen BTI 

- Meldingen (bv. einde geldigheid BTI)

- Douanevertegenwoordigers kunnen BTI van hun klanten raadplegen (na toelating)
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BTI

Opgelet:

Een BTI-beschikking mag alleen worden aangevraagd als het voornemen bestaat om de BTI-
beschikking te gebruiken voor een douaneregeling. 

Een BTI-beschikking kan alleen worden gebruikt voor goederen waarvoor de douaneformaliteiten zijn 
vervuld na de begindatum van de geldigheid van de beschikking. 

Voor ieder soort product dient een afzonderlijke aanvraag te worden ingediend. 

Een BTI-beschikking moet aan de douane worden voorgelegd en mag alleen worden gebruikt door de 
houder van de beschikking of een douanevertegenwoordiger die in zijn naam en voor zijn rekening 
handelt. 
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DOUANEWAARDE

Hoe bepaal je de douanewaarde als er geen sprake is van een verkoop, bv. in geval van leasing.

Ingeval van een verkoop wordt de transactiewaarde bepaald in toepassing van art. 70 DWU 

De transactiewaarde is de voor de goederen werkelijk betaalde of te betalen prijs, bij verkoop voor 
uitvoer naar het douanegebied van de Unie. Deze prijs dient waar nodig te worden aangepast.

De werkelijk betaalde of te betalen prijs is de totale betaling die door de koper aan de verkoper (of aan 
een derde) voor de ingevoerde goederen is of moet worden betaald. Dit bedrag omvat alle betalingen 
die deel uitmaken van de voorwaarden voor de verkoop van de ingevoerde goederen.

Indien er geen verkoop is kan de transactiewaarde niet in toepassing van voormeld artikel worden 
bepaald en dient art. 74 DWU te worden toegepast.

-> waardebeslissing CABC team.
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DOUANEWAARDE

Art. 74 DWU – lid 2: 

a) De transactiewaarde van identieke goederen op het  (nagenoeg) zelfde tijdstip uitgevoerd

b) De transactiewaarde van soortgelijke goederen op het  (nagenoeg) zelfde tijdstip uitgevoerd

c) De waarde gebaseerd op de prijs per eenheid waartegen ingevoerde, identieke of soortgelijke 
goederen in de EU zijn verkocht

d) De berekende waarde (waarde + kosten + winst, …)

Vaste volgorde maar op verzoek kunnen c en d worden omgewisseld.

Art. 74 DWU – lid 3:

6) De redelijke middelen (op basis van de beschikbare gegevens)
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E-GLOBALISATIE

Bij e-globalisatie dienen de houders van de vergunning EiDR vrij verkeer met globalisatie, de volledige 
dataset van de zendingen waarop de globalisatieaangifte betrekking heeft, op elektronische wijze (via 
XML) in PLDA insturen. De dataset is gebaseerd op bijlage B van UCC DA.

De operatoren zullen (dagdagelijks) elektronisch moeten communiceren met PLDA. Extra datavelden 
(b.v. additionele codes in vak 44 gelinkt aan de gebruikte goederencodes) dienen te worden ingevuld.

Wanneer treedt dit in voege ?

Wanneer worden de nodige IT-specificaties hiervoor beschikbaar gesteld ?

Welke communicatie zal hierrond worden gevoerd ? Door wie ?

-> werkgroep ICT



VARIA
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PLANNING IT ONDERHOUD

Verslag dd. 16/05/2019 werkgroep ICT

Kalender onderhoudsweekends

De onderhoudsweekends van december werden verzet naar januari

2019 2020 2021 2022

18-19 januari 16-17 januari 15-16 januari

7-8 maart 13-14 maart 12-13 maart

7-8 september 6-7 juni 5-6 juni 4-5 juni

12-13 september 11-12 september 10-11 september
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NIEUWE CIRCULAIRES

Nieuwe circulaires - Fisconetplus

Circulaire 2019/C/75 over het schema van algemene tariefpreferenties: tarifaire maatregelen.

Gepubliceerd dd. 29/07/2019.

Vervangt de instructie algemene tariefpreferenties van 1 januari 2014, nr. D.T. 00.000.826 (D.I. 618).

Circulaire 2019/C/76 betreffende terugbetaling en kwijtschelding.

Gepubliceerd dd. 19/08/2019.

Vervangt de instructie Terugbetalingen en kwijtscheldingen - 1997 (D.I. 534.1) en de diverse 
omzendbrieven.
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NIEUWE CIRCULAIRES

Nieuwe circulaires - Fisconetplus

Circulaire 2019/C/77 betreffende de AEO-vergunning

Gepubliceerd dd. 19/08/2019.

Vervangt de circulaire 2018-C-39 AEO

Doel: aanpassen aan het nieuwe AEO aanvraagformulier (23/05/2018) en bijwerking van de 
toelichtingen.

Belangrijkste aanpassing:

Bijlage 1 – geldigheidsduur uittreksel strafregister wordt 1 maand ipv 3 maand.
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NIEUWE CIRCULAIRES

Op 01/08/2019 werd in afwachting van de circulaire op de website AADA, een aangepaste 
informatienota betreffende de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie 
en Japan, die handelt over de oorsprongsregels en –procedures, gepubliceerd. 

U kan de nota raadplegen via:

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

Tarbel

Op de Tarbel-website is er een vernieuwde handleiding beschikbaar in 7 delen.

U kan de handleiding raadplegen via:

https://eservices.minfin.fgov.be/extTariffBrowser/

(HOME - INLEIDENDE BEPALINGEN)

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/oorsprong/eu-japan
https://eservices.minfin.fgov.be/extTariffBrowser/


CUSTOMS PROFESSIONAL AWARD

DAPHNE RENIER
VOKA WEST-VLAANDEREN
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CUSTOMS PROFESSIONAL AWARD

• Nieuw initiatief van ICC België dat de douane-professional in de kijker wil zetten. 

• ICC België heeft dit initiatief samen met de Douane uitgewerkt 

• Deze award wil de personen die zich binnen een bedrijf met douanezaken bezighouden de 
nodige erkenning geven. 

• Samen met ICC België zijn wij daarom op zoek naar de “customs professionals” die in 
aanmerking komen voor deze award. 

• Inschrijven kan tot 15/10 via https://customsproaward.com

• Stemmen kan tussen 15/11 en 31/12. 

• De uitreiking van de award gebeurt op 23 en 24/01/2020.

• Reischeque twv 500 euro én online opleidingspakket (WCO Academy)

https://customsproaward.com/


NORTH SEA PORT GENT
UITBREIDING FAVV BEVOEGDHEDEN

STEPHANIE DIERICK
BELEIDSMEDEWERKER NSP



Situatieschets

Huidige vergunning

Grensinspectiepost (GIP) met erkenning HC-NT (6) en NHC-NT (6), resp. 

humane en niet-humane consumptiegoederen. Het gaat meer bepaald 

uitsluitend over niet verpakte goederen, met name vloeibare vetten, oliën en 

visolie in bulk.

Locatie

Skaldenpark 56, Gent

➔ Binnen North Sea Port heeft ook Kloosterboer in Vlissingen een vergunde 

BIP (border inspection point) voor HC-NT (6) en NHC(FR)(2), resp. humane 

consumptiegoederen in bulk (zoals hierboven) en bevroren, verpakte          

niet-humane consumptiegoederen 



Toekomstige situatie

Nieuwe vergunning

Uitbreiding vergunning in Gent tot HC(2) en NHC(FR/CH/NT)(2), met name 

veterinaire, verpakte goederen in elke temperatuursvorm (Skaldenstraat 56)

Hierbij wordt een inspectiecentrum bij Seatank Terminal ingericht voor de 

huidige vergunning voor vetten, oliën en visolie in bulk → HC-NT(6) en 

NHC-NT(6)

Tot slot loopt een aanvraag tot vergunning inspectiecentrum bij 

Katoennatie voor verpakte petfood (Piratenstraat) → NHC-NT(2)



Bijkomende informatie

Vanaf 2020 kunnen de onder vergunning vallende veterinaire producten 

rechtstreeks in Gent worden binnengebracht.

Bijkomend heeft het FAVV bevestigd dat bij binnenkomst van deze goederen 

in de haven van Antwerpen (bv. visolie in tankcontainers, varkensvlees in 

containers…) ze kunnen verscheept worden naar Gent (per binnenvaart), 

waarna alle controles door Douane en FAVV kunnen gebeuren in Gent. 

Ontbrekende wachttijden bij controles, decongestie binnen het havengebied 

en dichter bij eindklant zijn hierbij slechts enkele voordelen.

Douane en FAVV zullen vanaf maart 2020 vanaf 1 locatie werken in Gent 

waardoor de controles afgestemd kunnen gebeuren.



VRAGEN ?
DANK U VOOR UW AANDACHT !



VRAGENRONDE ???



64

REGIONAAL FORUM GENT

Het regionaal forum heeft tot doel om:

• een algemeen antwoord te voorzien op jullie vragen

• een interessant topic toe te lichten

Graag jullie vragen, voorstellen, ideeën, suggesties ed. voor de volgende 
vergadering mailen, voor 01/11/2019, naar:

Annie Vanherpe (annie.vanherpe@minfin.fed.be)

Daphne Renier (daphne.renier@voka.be)

mailto:annie.vanherpe@minfin.fed.be
mailto:daphne.renier@voka.be


BEDANKT VOOR UW DEELNAME
AAN DE VERGADERING RFG

PLATFORM VOOR BEDRIJVEN UIT OOST- EN WEST-VLAANDEREN
IN SAMENWERKING MET VOKA EN DOUANE

DATUM VOLGENDE VERGADERING: VRIJDAG 06/12/2019  
LOCATIE: ?

GASTBEDRIJF: ?




