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Regionaal Forum Gent - Webinar 

VERSLAG   26.06.2020 

 

CONVENOR  Daphe Renier (Voka) - Alain Muyshondt (AADA) 

MODERATOR Annie Vanherpe (AADA) 

NOTULIST Kevin Volkaert (AADA) – Wouter Lagaert (AADA) 

AANWEZIG Leden Regionaal Forum Gent 

 

Opening Vergadering 

 
Het Regionaal Forum, dat wegens corona-maatregelen plaatsvindt onder de vorm van een Teams-meeting, 

wordt geopend door mevrouw Daphne Renier (Voka). Zij verwelkomt alle aanwezigen en neemt de afspraken 
door om deze Webinar zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

Vervolgens neemt de heer Alain Muyshondt het woord over – op zijn beurt verwelkomt hij alle leden en geeft 
een overzicht van het programma. 

 

Agendapunt 1: BREXIT – stand van zaken 
Mevrouw Annie Vanherpe overloopt de huidige stand van zaken met betrekking tot BREXIT aan de hand van 

een presentatie. 
 

Er wordt nogmaals de nadruk gelegd op het feit dat er vanaf 01/01/2021, met of zonder handelsakkoord, 

hoogstwaarschijnlijk douaneformaliteiten zullen moeten worden vervuld voor alle trafieken van en naar het 
VK. Het VK heeft tevens reeds duidelijk gemaakt dat ze alle douaneactiviteiten wenst te laten voltrekken in 

de haven van binnenkomst zelf en dat deze dus niet zullen worden verlegd naar het binnenland. 
 

Vanuit verschillende ondernemingen rees de vraag hoe er moet worden omgegaan met de incoterm DDP bij 

invoer in het VK. De verplichtingen worden opgenomen in de presentatie, maar gezien alles moet gebeuren 
in de havens van binnenkomen, is het hoog tijd dat bedrijven die DDP wensen te blijven gebruiken, dringend 

contact opnemen met Engelse douanevertegenwoordigers, eventueel met fiscale vertegenwoordiging, die 
de formaliteiten langs VK-zijde kunnen volbrengen.  

 
Binnen dit agendapunt wordt er aandacht besteedt aan “Overbrenging van RTO naar RTO”. De draftversie 

van de nota is nog niet definitief of toepasbaar. Er wordt ook gezocht naar pilootbedrijven. Die mogen 

contact opnemen met mevrouw Kim De Coninck. 
 

De heer Patrick Van Cauwenberghe (MBZ) legt de aandacht op het feit dat wegens corona, het item Brexit 
in de media een beetje naar de achtergrond is verschoven, maar niettemin niet minder belangrijker is 

geworden. Het item zal dus terug meer in de actualiteit verschijnen. Hij vult aan met de verwijzing naar 3 

grote Engelse vergaderingen die reeds hebben plaatsgevonden in Zeebrugge omtrent dit item. Wegens de 
huidige situatie zal er hoogstwaarschijnlijk in september een nieuwe vergadering worden georganiseerd. 

Verdere info hierover volgt. 
 

Er wordt ook gevraagd naar een heropstart van het Brexit callcenter. De heer Jeroen Sarrazyn (AADA) merkt 
op dat dit callcenter nooit gedeactiveerd werd. Het is nog altijd actief en indien daar nood aan is kan het 

wel worden uitgebreid. De heer Alain Muyshondt (AADA) merkt op dat de leden van het forum zich ook 

gewoon kunnen wenden naar de klantencoördinatoren of naar hemzelf wanneer er vragen of 
onduidelijkheden zijn. 

 
De heer Leonid Guz (Voka) vraagt zich af of dierlijke producten die vanuit het VK de EU binnenkomen via 

Calais en bestemd zijn voor BE de veterinaire controles kunnen ondergaan in BE ipv de GIP in Calais? De 
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heer Jeroen Sarrazyn antwoordt dat dergelijke verlegging van SPS controles niet wordt toegelaten onder de 
Verordening. 

 
De heer Defloo Jeroen vraagt of er al zicht is op wanneer de PLDA-testomgeving terug zal worden aangepast 

naar de “BREXIT-settings”. Deze vraag zal worden doorgespeeld naar de heer Chris De Clerck, hoofd van 

het Departement Informatiemanagement. 
 

Of de invoer in het VK mogelijk is met een Brits EORI-nummer en een Brits VAT-nummer zonder een 
permanente vestiging te hebben, zal afhangen van de voorwaarden om net dat Britse VAT-nummer te 

verkrijgen. Dit is Britse materie en kan niet door onze administratie beantwoord  worden. 
 

Agendapunt 2: Vragenronde 

Ter voorbereiding van dit forum werden er een aantal vragen voorgesteld door de ondernemingen, zijnde: 
- Uitvoeraangiften in E-balie 

- INF documenten 
- Annulatie/Regularisatie 

- Directe vertegenwoordiging en Borgakte-plus 

 
Bij het item van de annulaties en regularisaties wordt de vraag gesteld of een uitgaand T1-document ook 

kan worden gecorrigeerd (bv fout in nummerplaat). Er wordt geantwoord door de dienst TAO dat er bij een 
fout enkel een PLDA-aangifte kan worden geregulariseerd en niet het NCTS-document. Een NCTS-aangifte 

kan enkel worden geannuleerd in dezelfde gevallen als een PLDA-aangifte. Ingeval van overtreding is een 
regularisatie ook niet mogelijk. 

Daar er nog verschillende interesses zijn in dit item, zal dit uitgebreid worden besproken als item van de 

volgende editie van het Regionaal Forum. 
 

De heer Philippe Vandevyver merkt ook dat er een groot verschil is tussen de regio Gent en de regio 
Antwerpen met betrekking tot terugbetaling ingeval van directe vertegenwoordiging. Ook dit zal mee worden 

opgenomen in het volgende forum. 

 
Agendapunt 3: Varia 

Het eerste onderdeel van dit agendapunt betreft de aangiftes Type D. 
Hieromtrent wordt gevraagd of PLDA voldoende is uitgerust om om te gaan met de massa aan IM-D 

aangiftes. Dergelijke aangiften worden toch op bepaalde intervallen opnieuw doorgestuurd naar PLDA. Bij 

het niet beschikbaar zijn van de goederencomptabiliteit keert de aangifte terug in fout. Dergelijk werkwijze 
zal het berichtenverkeer in PLDA enorm gaan belasten. Werd dit voorzien door de capaciteit van PLDA te 

verhogen? Mevrouw Sophany Ramaen antwoordt dat de aangifte IM-D wordt aanvaard in PLDA, maar pas 
als definitieve aangifte wordt geldig gemaakt na de arrival notification (melding van de zeehaven). 

 
Daarnaast wordt er tevens gevraagd of de boeking van de schuld op de kredietrekening gebeurt bij aankomst 

van het schip. Mevrouw Sophany Ramaen antwoordt dat bij aangiften ten verbruik, de financiële afhandeling 

plaatsvindt op het tijdstip van aanvaarding van de aangifte, zijnde het tijdstip van aanbrengen van de 
goederen. 

 
De overige items in dit agendapunt zijn: Covid-19, de overeenkomst EU-Ivoorkust, de FTA EU-Singapore, 

nieuwe circulaires en Planning IT onderhoud (zie presentatie). 

 
Mevrouw Sophany Ramaen merkt op dat veel vragen behandeld worden op het Nationaal Forum. Ze roept 

de leden daarom ook op om zich in te schrijven op de nieuwsbrief welke per mail wordt bezorgd: 
https://www.naforna.be/nl/nieuwsbrief 

 
Het volgende Regionaal Forum zal onder voorbehoud plaatsvinden op vrijdag 11/09/2020. 

Locatie zal nog worden meegedeeld. 
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