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Opening van de vergadering
De organisatoren heten de aanwezige deelnemers van harte welkom en de agendapunten van de dag worden besproken.
Agendapunt 1: Ontmoeting met de douaneattachés geposteerd in Brazilië, Indië, China, Rusland en Indonesië
De attachés stellen de volgende zaken voor :
De specifieke kenmerken van de douaneorganisatie in Brazilië, Indië, China, Rusland en Indonesië
De rol van de douaneattachés ter plaatse en enkele practical case studies
Voor meer gedetailleerde informatie, gelieve de PowerPointpresentatie in bijlage te raadplegen, bijgevoegd aan dit rapport.
De presentatie wordt gevolgd door individuele contacten tussen de ondernemingen, de douaneattachés en de douaniers van de
regio Brussel. Hierbij worden zeer praktische vragen beantwoord en kunnen de ondernemingen situaties bespreken waar hun
onderneming mee geconfronteerd wordt.
Agendapunt 2: Tarbel: presentatie van de nieuwe versie van de webapplicatie om het Belgisch douanetarief te
consulteren
Voor gedetailleerde informatie, gelieve de PowerPointpresentatie van Aurélie Tourneur en Mohammed El Mouedden door te nemen,
bijgevoegd bij dit verslag.
Vraag 1 :
Kunnen we de antidumpingmaatregelen terugvinden op de website?
Antwoord :
Op de webapplicatie zijn de antidumpingmaatregelen terug te vinden tot op Europees niveau.
De dienst Tarief kan u meer gedetailleerde informatie verschaffen indien nodig.
Vraag 2 :
Kunnen we de wetgeving terugvinden in het getoonde Excel document?
Antwoord :
In Tarbel is alle informatie online beschikbaar in de applicatie (wetgeving, rechten, maatregelen, enzovoort).
Vraag 3 :
Kunnen toekomstige wijzigingen worden geraadpleegd wanneer we een opzoeking doen met een toekomstige datum?
Antwoord :
Ja en neen.
De gekende wijzigingen worden op voorhand reeds geïntegreerd in de applicatie.
Maar onzekere situatie (zoals bijvoorbeeld de Brexit en de daar bijhorende gevolgen) worden nog niet geïntegreerd en dat zal pas
gebeuren zodra de situatie met zekerheid geregeld zal zijn.
Vraag 4 :
Kan men nomenclatuur terugvinden op basis van trefwoorden?
Antwoord :
Ja, dat is mogelijk.
Vraag 5 :
Indien het niet mogelijk is om op een bepaalde code te klikken op de website, wat dienen we dan te doen?
Antwoord :
Een e-mail sturen naar de dienst Tarief (da.lex.tariff@minfin.fed.be).
Vraag 6 :
Bestaan er bedrijven die al deze formaliteiten vervullen voor de ondernemingen?
Antwoord :
Ja, dit type van bedrijven bestaan.
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Vraag 7 :
Is we website Tarbel ook in het Engels beschikbaar?
Antwoord :
De gegevensbank op zich wel, maar de documenten nog niet aangezien er onvoldoende vertalers beschikbaar zijn op dit moment.
In het Duits is de informatie eveneens beperkt beschikbaar om dezelfde reden.
Vraag 8 :
Zou het mogelijk zijn om een extra opleiding over de website Tarbel te organiseren, bijvoorbeeld voor de specifieke producten die
wij verkopen?
Antwoord :
Geïnteresseerde ondernemingen dienen hun aanvragen te sturen naar de dienst Tarief (da.lex.tariff@minfin.fed.be).
In functie van het aantal aanvragen kan het dan eventueel mogelijk zijn om opleidingen te organiseren.
Vraag 9 :
Is de lijst compleet inzake de landen van herkomst en bestemming?
Antwoord :
Wij zijn afhankelijk van de informatie die de Europese Unie ons aanlevert, maar in principe wel (194 onderzochte landen).
Agendapunt 3: Brexit
De presentatie bespreekt de huidige situatie op 17/10/2019, de voorbereidingen die de AAD&A getroffen heeft om aan alle
mogelijke opties het hoofd te bieden alsook de aanbevelingen voor de ondernemingen.
Voor meer gedetailleerde informatie, gelieve de PowerPointpresentatie van Michel Lequeu en Christophe Cambien door te nemen,
bijgevoegd bij dit verslag.
Vraag 1 :
Wanneer is het regime inzake transit van toepassing voor goederen die van/naar het Verenigd Koninkrijk komen/gaan?
Antwoord :
Vanaf de dag dat het Verenigd Koninkrijk officieel de Europese Unie verlaat.
Vraag 2 :
Wat zijn de risico’s bij een Brexit inzake de incoterm DDP?
Antwoord :
Onze toelichting beperkt zich tot de formaliteiten die dienen te gebeuren aan Europese zijde.
Het is evenwel mogelijk dat het Verenigd Konikrijk maatregelen oplegt die van invloed kunnen zijn op de kosten van de goederen en
op de verwerkingstijd van de aangiften.
Dergelijke maatregelen zullen vanaf dat moment een negatieve impact hebben op de incoterm DDP, waarop de firma’s die
gebruikmaken van een dergelijke incoterm zich moeten voorbereiden.
Agendapunt 4: Overlegmoment tussen de ondernemingen de douanediensten
De aanwezigen feliciteren BECI en de AAD&A voor de organisatie van het Regionaal Forum, dat toelaat een regelmatig en positief
contact te hebben tussen de ondernemingen den de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.
Vraag 1 :
Is het mogelijk om douaneopleidingen te krijgen?
Antwoord :
De geïnteresseerde ondernemingen kunnen hun aanvragen sturen naar de AAD&A. In functie van het aantal aanvragen en de
onderwerpen, is het dan eventueel mogelijk om opleidingen/seminaries te organiseren over deze onderwerpen.
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Vraag 2 :
Is het mogelijk om de website van de Belgische douane te vereenvoudigen voor start -ups?
Antwoord :
Onze website maakt deel uit van algemene website van FOD Financiën. Wij nemen uw vraag in behandeling en maken deze over
aan de bevoegde diensten.
Vraag 3 :
Is het mogelijk om een samenwerking op te zetten tussen de website van 1819 en de Belgische douane, meer bepaald voor de
start-ups?
Antwoord :
De Belgische douane in de regio Brussel heeft reeds contact met 1819 over verscheidene accijns- en douaneformaliteiten wanneer
bepaalde ondernemingen hierover vragen hebben. Uw voorste wordt in beraad genomen en verder bestudeerd op regionaal niveau.
Afsluiten van de vergadering
De organisatoren bedanken de aanwezigen voor hun opkomst en medewerking.
Het volgende Regionaal Forum zal plaatsvinden over 6 of 12 maanden. Hierover zal verder overleg worden ingepland met BECI.
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