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Regionale werkgroep Hasselt  

VERSLAG        23 JANUARI 2020  

CONVENOR  Cathérine Dreesen (Voka – Vlaams netwerk van ondernemingen) - Eric De Smedt (AAD&A) 

NOTULIST Eric De Smedt  

AANWEZIG 

AAD&A: Eric De Smedt, Sam Van Kerkhoven, Rudi Lodewijks, Wendy Piette, Agnes Lahou, 
Nathalie Sterkmans, Stefan Kessen, Bart Engels 
Leden van Voka KvK Limburg: Ward Smits, Cathérine Dreesen, Nike, Thermofisher Scientific, 
Acros Organics, Essers, Tessenderlo Chemie, WA Customs Belgie, Scania, Roland Central Europe, 
Janssen Pharmaceutica, Graco, nControl, Aurubis, Gondrand, CG Global, ODTH, Stanley 
Black&Decker, Kuehne +Nagel, Friesland Campina Belgium, Aurubis, EY 

VERONTSCHULDIGD 
Lonza, Dupont 
 

AFWEZIG  

 
 
 
 

Agendapunt 1: Werking Mobiele Teams regio Hasselt 
 

Vraag van een lid van de privé 

 
Er zijn nu geen kantoren meer (besparingen) maar mobiele ploegen, douaniers zelf: tevreden over hun 

goede kennis maar nu is er steeds onduidelijkheid wanneer ze langskomen en dus geeft dit in heel de 
supply chain problemen en vaak met financiële gevolgen omdat rederijen niet dulden dat containers te 

vroeg/te laat worden afgehaald/gebracht. 

Wij hebben graag alles 100% onder controle dus ik weet niet hoe andere bedrijven deze mobiele ploegen 
ervaren. Misschien heeft de douane zijn redenen?  

 
Toelichting door Eric De Smedt  

 

Binnen de regio Hasselt zijn er nog 2 hulpkantoren met name Geel en Hasselt. De locaties waar de 
hulpkantoren zijn gevestigd zijn niet toegankelijk voor vrachtvervoer.  

Momenteel zijn 5 Mobiele Teams (MT’s) operationeel. Operatoren die beschikken over de vereiste 
vergunningen kunnen genieten van vereenvoudigingen / faciliteringen waarbij ambtenaren van de MT’s 

controles uitvoeren bij operatoren in de locaties die zijn opgenomen in de afgeleverde vergunningen.  
 

De MT’s voeren in principe enkel controles uit in hun ambtsgebied. Gemiddelde doorlooptijd van een 

controle bedraagt 100 minuten waarbij rekening wordt gehouden met de tijdsduur van de selectie / de 
aanmaking van de controleopdracht / de verplaatsing / de uitvoering van de controle. 

  
Rekening houdend met de tijdsduur van de verschillende activiteiten die het controleproces omvat kan 

worden gesteld dat de MT’s efficiënt werken.  

Ppt voorstelling dia 1 tot en met 2. 
 

 
Agendapunt 2: Ambtsgebied van ex-hulpkantoor Mechelen 

 
Vraag van Gondrand  

 

Na het sluiten van het kantoor in Mechelen vallen we onder Geel. Is er een lijst met de gemeenten 
waarvoor Geel bevoegd is? 

https://www.naforna.be/nl/system/files/20200123_Presentatie.pdf
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Dit is om te weten voor de klanten van welke gemeenten mogen we exportdocumenten maken (voor de 
volle vrachten). 

 
Toelichting door Eric De Smedt 

Wegens gedwongen verhuis van de diensten van de AAD&A van het Douaneplein naar de Zwartzustersvest 

werd het hulpkantoor (HK) Mechelen gesloten op 6 mei 2019. 
Enkel een loketfunctie met beperkte kantoorbevoegdheden werd behouden bij  de diensten van het Mobiel 

Team Mechelen op het adres Zwartzustersvest 24, 2800 Mechelen. 
De gemeenten van het ambtsgebied van het HK Mechelen werden toegevoegd aan het ambtsgebied van 

het HK Geel. 
Ppt voorstelling dia 3 tot en met 4. 

 

 
Agendapunt 3: Oorsprongsvermeldingen van geneesmiddelen  

 
Vraag van Janssen Pharmaceutica 

 

Graag had ik eventueel het topic Oorsprong ter sprake gebracht. Wij zien meer en meer discrepaties tussen 
CoO voor het uitvoerland (dat wij op de facturen vermelden) en de CoO voor het importerende land. Vaak zijn 

de definities verschillend – voor medicijnen toch alleszins, wat dan voor de nodige verwarring zorgt, met 
geblokkeerde goederen als gevolg. 
Zou eens even in de groep willen gooien wie soortgelijke problemen heeft en hoe zij hiermee omgaan? Zetten 
zij ook de CoO van het invoerende land op de facturen om dit te omzeilen? Wij trachtten om te werken met 

dubbele oorsprongen op onze documentatie te beperken. 

Een voorbeeld case is als volgt (en kan misschien ook gewoon heel specifiek zijn voor Pharmaceutische 
wereld): Een medicijn heeft altijd een API (Active Pharmaceutical Ingredient), deze wordt gemaakt in bvb Geel. 

Vanuit Geel wordt deze API verstuurd naar Zwitserland om de bulk manufacturing te produceren. Nadien wordt 
dit drug product verscheept naar Italie om de nodige vials/syringes te vullen met dit bulk drug product. Ook de 

finale verpakking, quality controle etc gebeuren in Italië. Voor preferentiële oorsprong hebben we CH 

preferentieel vaak vermits de preferentiële oorsprongsregels voornamelijk zeggen dat de, het land waar de tarif 
shift plaatsvindt, dit de preferentiële oorsprong is. Ook voor economische oorsprong in EU, bevestigen wij de 

CH oorsprong en onderhouden wij deze in SAP. 
Echter, Voor Jordanie zegt de Ministry of Health dat de oorsprong het land is waar de batch release plaatsvindt, 

wat hier Italie is. En indien de producten naar US worden verstuurd zegt de customs legislation dat de CoO het 

land is waar de API is geproduceerd, in dit geval Geel, BE. 3 verschillende oorsprongen voor 1 product. Wij 
onderhouden maar 1 oorsprong veld in SAP wat dus voor de nodige problemen zorgt… 

Zou dus graag even voorleggen bij andere of die soortgelijke situaties meemaken, en hoe zij dit aanpakken. 
Zetten zij 2 oorsprongen op hun documenten? Hoe wordt dit gecommuniceerd bij lokale authoriteiten, etc… 

 
Toelichting door Sam Van Kerkhoven 

 

Het betreft hier niet-preferentiële oorsprong waarbij bepaalde landen van invoer andere oorsprongsregels 
toepassen voor geneesmiddelen die werden uitgevoerd uit de EU. In de uiteenzetting door de expert van 

de Administratie Operaties, Centrale Component, Douane 1 wordt info verstrekt over de oorsprongsregels 
die van toepassing zijn in betrekkingen met derde landen. 

Ppt voorstelling dia’s 23 tot en met 52. 
 
 

Agendapunt 4: AE0 monitoring – Vergunning Doorlopende zekerheid 
 

AEO Monitoring: toelichting door Rudi Lodewijks 
 

De douaneautoriteiten zijn bevoegd opvolgingsaudits uit te voeren om te evalueren of de houder van een 

AEO vergunning nog steeds voldoet aan voorgeschreven voorwaarden en criteria. De praktische 
modaliteiten van dergelijke audit werden uiteengezet in Ppt voorstelling. 

Ppt voorstelling dia’s 5 tot en met 8. 
 

  
Vergunning doorlopende zekerheid: toelichting door Rudi Lodewijks 

https://www.naforna.be/nl/system/files/20200123_Presentatie.pdf
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Stand van zaken inzake vergunningen doorlopende zekerheid – toe te passen percentages – aanpassingen 

vergunningen. 
Ppt voorstelling dia’s 9 tot en met 10 

 

 
Agendapunt 5: Directe en indirecte vertegenwoordiging 

 
Toelichting door Nathalie Sterkmans 
 

Toegelaten en uitgesloten douaneregelingen voor indirecte vertegenwoordiging.  

Toegelaten en uitgesloten douaneregelingen voor directe vertegenwoordiging. 

Ppt voorstelling dia’s 11 tot en met 13 
 
 
Agendapunt 6: Incoterms 2020 & Douanewaarde 

 
Toelichting door Stefan Kessen 
 

Methodologie van de douanewaarde. 

Betekenis van de gebruikelijke incoterms. 

Relatie douanewaarde – incoterms.  
Ppt voorstelling dia’s 14 tot en met 22 
  
Agendapunt 7: E-Globalisatie 

 

Toelichting door Stefan Kessen 
 

Stand van zaken insturing elektronische dataset bij toepassing vergunning EiDR vrij verkeer met 
globalisatie. 

Ppt voorstelling dia’s 53 tot en met 54 
 

 
Agendapunt 8: Planning IT onderhoud 

 
Toelichting door Stefan Kessen 
 

Kalender van de onderhoudsweekends.  

Ppt voorstelling dia’s 55 tot en met 56 

 
 
Agendapunt 9: Customs Professional Award 
 

Toelichting door Stefan Kessen 
 

Laureaten erkenning ‘Customs professional award’. 

Ppt voorstelling dia’s 57 tot en met 58 
 
 
Volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 22 april om 10 uur – AAD&A, FAC 

Verwilghen, Voorstraat 43-45, 3500 Hasselt. 
  

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Meerdere operatoren stellen zich de vraag wanneer IT specificaties 

ter beschikking worden gesteld. Bart Engels van het Departement 
Algemeen Beleid zal de laatste stand van zaken meedelen tijdens de 

volgende periodieke vergadering. Indien ondertussen reeds info ter 
beschikking wordt gesteld zal deze worden medegedeeld aan de 

operatoren.  

Eric De Smedt  
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