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REGIONAAL FORUM LUCHTHAVEN LUIK 

VERSLAG   21 NOVEMBER 2019 

CONVENOR  
Karin Walravens (HEC Luik) 
Raphaël Van De Sande (AAD&A) 

NOTULIST Nicolas Laurent (AAD&A) 

AANWEZIG 

Isabelle Kelder (AAD&A) 
Sophany Ramaen (AAD&A) 
Caroline Huby (AAD&A) 
Nicolas Laurent (AAD&A) 
Alain Goda (AAD&A) 
Yves Melin( Steptoe) 
Fabrice Bultot (Jost Group) 
Michel Moutschen (DSV) 
Anne-Michèle Barbette (KKI Luxemburg) 
Anne Pirlet (KKI Luik) 
Michael Alonso (Skechers) 
David Chambaz (Prayon) 
Nicolas Khedir (EY) 
Elisa Mathy (EY) 
Raphaël Dethier (Ahlstrom) 
Christophe Gilles (Coutrez) 
Tonvy Tran (LCA) 
Anne Gustin (FN Herstal) 
Sebastian Preiss (Adam & Menten) 
Didier Kariger (Corman) 
Benoit Sindic (Corman) 
Philippe Villa (Eynatten Service) 
Jean-Robert Dardenne (Eynatten Service) 

 
Agendapunt van dag 1 : Voorstelling Nationaal en Regionaal Forum 
 
Voor dit eerste Regionale Forum Luik, heeft Sophany Ramaen, na een introductie van Alain Goda, Regionale centrumdirecteur Luik- 
Luxemburg, de verschillende organen van het Nationaal Forum voorgesteld evenals de doelstellingen en de projecten van de 8 
werkgroepen (WG Algemene bepalingen, WG Binnenbrengen van goederen, WG Bijzondere regelingen, WG Uitgaan van goederen, 
WG Accijnzen, WG Communication & Marketing, WG ICT en WG Controleprocessen). Deze presentatie is te raadplegen via deze link. 
 
Agendapunt van dag 2 : Customs & Trade Law Academy (HEC) 
 
Karin Walravens (HEC) heeft een presentatie gegeven van de Customs & Trade Law Academy die moet worden gezien als een 
expertisecentrum en een internationaal netwerk. Vanuit de behoefte van de operatoren, voorziet dit project in de eerste plaat s in 
algemene, gemengde (privé- publiek) opleidingen maar ook in specialisatiemodules. De Douane neemt hieraan deel in  
samenwerking met de privésector. Raphaël Van De Sande is de coördinator bij de Douane voor deze opleidingen.  
 
Met deze Customs & Trade Academy beoogt de HEC binnen de 5 jaar een Europese leader te worden en in de wereldtop 5 te komen 
op het vlak van douane-expertise via universitaire onderzoeken, opleidingen en het samenbrengen van de verschillende actoren uit 
de privé en publieke sector voor het ontwikkelen van de expertise in Wallonië en het aantrekken van toekomstige operatoren.  
 
Yves Melin : Langs deze weg kunnen actieve ondernemingen en leaders in zeer specifieke sectoren nuttige informatie doorgeven 
aan andere operatoren. 
 
De presentatie is raadplegen via deze link. 
 
Agendapunt van dag 3 : Zekerheid AEO, KIS- VBS en EU Trader Portal 
 
N. Laurent (AAD&A) geeft een voorstelling van de voordelen van het AEO-statuut met bijzondere aandacht voor de vrijstelling van 
de zekerheidstelling bij mogelijke douaneschulden ingevolge de nieuwe nota van de centrale administratie. 
 
Hij geeft de laatste informatie over de Belgische en Europese informaticasystemen die nodig zijn voor het aanvragen van een 
douanevergunning (KIS- VBS en EU Trader Portal). De AEO-aanvragen moeten sinds 1 oktober via het EU Trader Portal worden 
ingediend.  
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Agendapunt van dag 4 : Visie Community Systems 
 
R. Van De Sande geeft een voorstelling van het§ Visiedocument Community Systems van de Douane, de implicaties voor de 
operatoren bij douanevrijgave in de grote douanecentra van België (haven en luchthaven) en ook van de faciliteiten geboden door 
de Cloud. 
 
U vindt de link op de site van het Nationaal Forum. 
 
Agendapunt van dag 5 : Dienst marketing 
 
R. Van De Sande heeft een korte uitleg gegeven over de nieuwe marketingdienst van de Douane & Accijnzen van Luik die hij leid t 
en de verschillende interacties die deze dienst zal hebben met de kamers van koophandel, de HEC  … 
 
De dienst zal ondersteuning bieden aan de marktdeelnemers die hierom verzoeken zodat ze hun douane- en/of logistieke 
activiteiten kunnen ontwikkelen of heroriënteren. 
 
Agendapunt van dag 6 : Varia 
 
De Douane geeft een toelichting bij de laatste wijziging in Tarbel, de Overeenkomst EU- Singapore  inzake de oorsprong en de 
nieuwe instructie betreffende actieve veredeling. Indien de marktdeelnemers op de hoogte willen blijven van de laatste actualiteiten 
inzake douane, dienen ze de website van de Douane te volgen en zich te registreren als gebruiker bij Fisconet plus om de laatste 
circulaires en instructies inzake douane en accijnzen te kunnen raadplegen. 
 
We hebben ook de links van de presentaties van de attaché’s van de douane op het laatste regionaal Forum Bergen vermeld. 
 

De datum van de volgende vergadering zal met de HEC worden bepaald en wordt later meegedeeld.  
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