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Nationaal Forum : WG Uitgaan / Sortie 
de marchandises  

VERSLAG  27/09/2019  

 

CONVENOR  Dorothy Cardoen (Operations – Antwerpen) & Jan Robbroeckx (Umicore) 

NOTULIST Dorothy Cardoen 

AANWEZIG 

Astrid Van Strydonck, KVBG (Tabaknatie) 
Bart Keersmaekers , NAVES (CMACGM) 
Caroline Gubbi, Forward Belgium 
Ciçek Keskin, AmCham (PwC Legal) 
Debby Bogemans, AAD&A 
Dennis Verheyen, ASV (Eurochem ANR) 
Dorothy Cardoen, AAD&A 
Erik van Poucke, AAD&A 
Erwin De Vos, Unizo (EY) 
Eylem Aydemir, AAD&A 
Filip Ackermans, Essenscia (Chevron Philips Chemicals International NV) 
Jan Hendrickx, European Customs Brokers 
Jan Maes, ASV/NAVES (Grimaldi) 
Jan Mariën, GSF (Euromarine Logistics) 
Jan van Wesemael, Alfaport-Voka 
Jim Styleman, CRSNP (AEB) & Essenscia (STYROLUTION) 
Jimmy Geninazzi, Essenscia (Dow Benelux B.V.) 
Johan Geerts, CRSNP (Intris NV) 
Johan Van Staey, CRSNP (Stream Software) 
Kim Van de Perre, ASV/NAVES (MSC) 
Klara Pasgang, AAD&A 
Kristin van Kesteren-Stefan, Havenbedrijf Antwerpen 
Laurent Moyersoen, Alfaport-Voka (Nxtport) 
Nancy Smout, KVBG (Katoennatie) 
Nico Bogaerts, Pharma.be (Pfizer) 
Pascal De Weser, AAD&A 
Peter Tilleman, AWDC Diamond Office 
Rene Michiels, CEB (DHL) 
Stijn Op de Beeck, Air Cargo Belgium (WFS) 
Svitlana Siurik, Essenscia (Suez) 

VERONTSCHULDIGD 

Alexander Baert, Vinum & Spiritus (Deloitte) 
Annemie Peeters, Havenbedrijf Antwerpen 
Bart Witdouck, Essenscia (EVONIK) 
Carl Roels, Voka – KvK Limburg (Essers) 
Delphine Simonis, AAD&A 
Diederik Bogaerts, ICC (KPMG) 
Eline Hofman, AGORIA (Honda) 
Ellen Gielen, Voka – KvK Limburg (Graco) 
Fernand Rutten, Vinum & Spiritus (Deloitte) 
Gert Mattheussen, GSF (UAB Eurochem Logistics) 
Ilse Eelen, AAD&A 
Jeroen Defloo, AGORIA (Daikin) 
Jessy van Aert, Essenscia (EVONIK) 
Johan Peeters, CEB (Herfurth) 
Jos Poets, Voka Limburg (Tessenderlo Chemie NV) 
Karl Van Gestel, KBBS (Overseas) 
Kevin Verbeelen, Agoria 
Koen De Ridder, Unizo 
Marc Wouters, Petroleumfederatie (Total) 
Dieter Duchi ,AGORIA (Volvo) 
Rik Uyttersprot, Fevia (Unilever Belgium) 
Sara Ramos, Werkgeversfederatie voor de internationale handel, het vervoer en de logistiek 
(Bleckmann) 
Sophie Verberckmoes, Vinum & Spiritus (Deloitte) 
Theo Peeters, VEA-CEB (Exsan) 
Tony Vanderheijden, ABAS (PSA Antwerp nv) 
Walter Vandenhoute, AAD&A 
William Sluys, AAD&A 
Wouter de Vlieger, AAD&A 
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Agendapunt 1: Kennisgeving van wederuitvoer 
 
Voorzien in artikel 274 DWU: te gebruiken voor wederuitvoer van goederen, die zich in een ruimte voor tijdelijke opslag bevin den. 
Het gebruik van de kennisgeving kan ook gebruikt worden na beëindiging van de regeling douanevervoer.  
 
Vorm: 

• Moet elektronisch zijn 
• Douane kan instemmen dat de kennisgeving wordt gecreëerd uit handels-, haven- of vervoersinformatie systemen (zoals 

de Port Community systemen waar we momenteel al mee werken) 
• De gegevens moeten beschikbaar zijn vóór dat de goederen de Unie verlaten 
• De kennisgeving moet de gegevens bevatten om de tijdelijke opslag aan te zuiveren 

 
Er werden in de vergadering verschillende mogelijkheden genoemd van ‘privé’ systemen die hiervoor dienstig zouden kunnen zijn : 
combinatie goederencomptabiliteit PLDA + Terminal operating systeem (TOS) of combinatie ‘afschrijfmodule NCTS’ + TOS, …. 
 
Vermits dit onderwerp zowel de WG Binnenbrengen als Uitgaan raakt en er bovendien nogal wat input van ICT noodzakelijk is, za l 
op de stuurgroep voorgesteld worden om hierrond een sub werkgroep op te richten.  
 
 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

SWG Kennisgeving wederuitvoer  Dorothy Cardoen Q1 2020 

 
Agendapunt 2: Nieuwe definitie exporteur 
 
Naar verluidt zal de definitie uitgebreid worden, zodat ook niet-EU ingezetenen als exporteur kunnen optreden. Op de website van 
AAD&A moet de toelichting op de regelingen A-C-D aangepast worden. 
Correctie: 

• De definitie van exporteur blijft ongewijzigd. 
o "In het Guidance document is enkel een verduidelijking opgenomen inzake wederuitvoer. N.a.v. besprekingen in 

de Customs Expert Group on Import & Export Formalities (CEG-FOR)heeft de Commissie met deze 

verduidelijking willen benadrukken dat de definitie van exporteur niet geldt bij wederuitvoer omdat de vereiste 
voor de exporteur om in het douanegebied van de Unie gevestigd te zijn, niet geldt bij wederuitvoer van niet-
Uniegoederen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 270, lid 1 van het DWU. Niet in het 
douanegebied van de Unie gevestigde personen kunnen in dat geval wel optreden als exporteur en bijgevolg 
vermeld worden in vak 2 van de regelingen C en D van de toelichting van het Enig document."  

• Vak 2 van regeling A van de toelichting van het Enig document moet niet aangepast worden.  
• Vak 2 van de regelingen C en D van de toelichting van het Enig document moet aangepast worden maar dat is reeds 

gebeurd d.m.v. supplement 80 van 1 september 2019. 
 
Agendapunt 3: stand van zaken IE507 
 
Containers en RORO in Antwerpen en Zeebrugge = OK 
Andere goederenstromen: wachten op applicatie ‘bulkchain’ 
Zeebrugge: RX Seaport = operationeel 
Zaventem: BruCloud: ± 70% van de aangiften worden via het platform verwerkt 
Bierset: soortgelijke werkmethode in ontwikkeling 
 
Handleiding e-balie is nog steeds gewenst 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Handleiding e-balie  
Kirsten van Kesteren-
Stephan 

volgende meeting 

 
 
Agendapunt 4: Elektronisch exportmanifest 
 
Sedert begin oktober is het gebruik van het elektronisch manifest voor containers en RORO verplicht in Antwerpen en Zeebrugge. Er 
was vraag naar verduidelijking over de aanduiding van wijze van vertegenwoordiging:  
De gegevens in het manifest zijn gebaseerd op de gegevensset van de CUSCAR. Wanneer het manifest wordt opgesteld in eigen 
naam, moet slechts één EORI nummer mee gegeven worden. In de andere gevallen, wordt het onderscheid gemaakt tussen directe 
en indirecte vertegenwoordiging. 
 
 
 
Agendapunt 5: Noodprocedure ECS 
 
Het VIL heeft alle regio’s bezocht om een ‘AS IS’ situatie in kaart brengen. Dit is nu afgerond en wachten we op de concrete 
voorstellen. Ondertussen worden de noodprocedures, die momenteel in de diverse kantoren van uitgang van toepassing zijn, 
behouden.  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_code/guidance_definition_exporter_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_code/guidance_definition_exporter_en.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=30335
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=30335
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/enig-document
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/enig-document
https://www.naforna.be/nl/nieuws/24092019-verplicht-gebruik-elektronische-exportmanifest-update
https://www.naforna.be/nl/nieuws/24092019-verplicht-gebruik-elektronische-exportmanifest-update
https://www.naforna.be/nl/system/files/20190913_presentatie_ditigal_gateway.pdf.pdf
https://www.naforna.be/nl/system/files/20190913_presentatie_ditigal_gateway.pdf.pdf
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  Agendapunt 6: Onregelmatige verschepingen 
 

Vanaf 15 oktober 2019 is het gebruik van de e-balie verplicht gemaakt in Antwerpen, met een overgangsperiode tot 31/12/2019 
om iedereen de tijd te geen zich te organiseren. Vanaf 01/01/2020 zullen geen containers meer verscheept worden zonder dat 
een geldige douaneaangifte in de e-balie geregistreerd werd. 
 
ASV heeft hierover een communicatie naar haar leden gestuurd. Deze kan geraadpleegd worden op de site van het Naforna.  
 

 
   

Agendapunt 7: project Bulkchain 
 

Bulkchain is een applicatie binnen NxtPort, die er moet voor zorgen dat voor bulk en breakbulk ook een unieke goederenreferentie 
wordt gecreëerd, die dan in ECS kan gekoppeld worden aan het unieke MRN, zodat ook die goederenstromen volledig 
geautomatiseerd kunnen verlopen. 
Op donderdag 7 november is er een volgende werkvergadering met AAD&A om de werkschermen voor de douane in de applicatie 
te bespreken. 
 
 

  Agendapunt 9: Subwerkgroep consolidatie (verslag meeting 20 september 2019) 
 
De methode om elektronisch een koppeling te maken tussen de goederenstroom en de documentenstroom is getest en werkt. Het 
doel van de subwerkgroep is hiermee bereikt. Er blijft echter nog de noodzaak naar een duidelijke handleiding voor de gebruik ers, 
zodat de werkmethode breed kan verspreid worden. De SWG blijft nog even verder werken aan dit item. Volgende meeting is 
gepland op 28/11/2019 om 10u.  
 
 

  Agendapunt 10: Varia 
 
Brexit & short sea: 
 
De haven van Antwerpen heeft een ‘white paper’ gepubliceerd met aandacht voor de impact van Brexit op short sea bewegingen. 
De bijdrage van AAD&A kan geraadpleegd worden op de site van het Naforna.  
 
Brexit & (preferentiële) oorsprong: 
 
De vraag wordt gesteld of er na Brexit nog certificaten EUR1 zullen geviseerd worden voor goederen uit het VK of waarin 
materialen van VK oorsprong verwerkt zijn.  
 
Volgens een publicatie van de Europese Commissie van 4 juni 2018 worden goederen van oorsprong VK na Brexit niet langer 
beschouwd als zijnde van EU oorsprong, maar van oorsprong uit derde landen en zal het afleveren van certificaten EUR1 of 
evenwaardige bewijzen van preferentiële oorsprong moeten getoetst worden aan de specifieke regels die gelden voor goederen of  
materialen die niet van EU oorsprong zijn. 
 
 
Uitvoer van lege containers na VK: 
 
Het betreft uitvoer van lege ‘shiper’s owned’ containers. Voor dergelijke uitvoer kan gebruik gemaakt worden van een mondelinge 
aangifte voor uitvoer en wordt door de vervoerder een summiere aangifte bij het uitgaan EXS ingediend. (toepassing art. 137 lid 
1c DA) 
 
 
Uitvoeraangifte à posteriori: 
 
TAO Antwerpen signaleert dat er de laatste tijd ongewoon veel aanvragen zijn voor ‘uitvoerdocumenten à posteriori’, voorzien in 
artikel 337 IA. D. Cardoen wijst er op dat deze procedure geenszins optioneel is en kan aangewend worden als alternatief voor  de 
verplichting tot het indienen van een aangifte vóór vertrek. Ten overvloede kan worden herhaald, dat er een aangifte vóór vertrek 
moet ingediend worden in de vorm van: 

• Een aangifte voor uitvoer (Unie goederen) of wederuitvoer (niet Unie goederen die zich onder een bijzondere 
douaneregeling bevinden) of 

• Een kennisgeving voor wederuitvoer (transhipments die niet onder de vrijstelling van art. 245 DA vallen) of  
• Een summiere aangifte bij het buitengaan  

 
Deze vormen zijn te gebruiken in afdalende en dwingende volgorde. Wanneer een aangifte voor (weder)uitvoer had moeten 
ingediend worden, kan er in principe enkel gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid van de aangifte à posteriori in de 
gevallen dat er bij het daadwerkelijk verlaten van het grondgebied van de Unie toepassing werd gemaakt van de mondelinge 
aangifte, voorzien in artikel 137 DA.  
 

  

https://www.naforna.be/nl/nieuws/04102019-verschepingen-zonder-douanedocumenten
https://www.naforna.be/nl/nieuws/04102019-verschepingen-zonder-douanedocumenten
https://www.naforna.be/nl/system/files/Nota%20Havengemeenschap%20&%20Douane%20-%20Short%20Sea%20Antwerpen_1.pdf
https://www.naforna.be/nl/system/files/Nota%20Havengemeenschap%20&%20Douane%20-%20Short%20Sea%20Antwerpen_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/preferential_rules_of_origin_nl.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/preferential_rules_of_origin_nl.pdf
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NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

SWG Kennisgeving van wederuitvoer D. Cardoen Q1 2020 

Opvolgen STAVAZA definitie exporteur 
D. Cardoen 
J. Robbroeckx 

volgende meeting 

STAVAZA IE507 D. Cardoen volgende meeting 

STAVAZA onregelmatige verschepingen D. Cardoen volgende meeting 

Opvolgen Bulkchain D. Cardoen volgende meeting 

STAVAZA noodprocedure ECS D. Cardoen volgende meeting 

STAVAZA SWG Consolidatie J. Robbroeckx volgende meeting 

 
 
 
De volgende vergadering zal op 20 december 2019 om 10u00 plaatsvinden. 
 


