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AFSPRAKEN 

• zet tijdens de presentatie de microfoon uit

• maak opmerkingen via de chatfunctie

• wie het woord wenst te nemen gebruikt het handje om de aandacht te trekken

De presentatie en het verslag zullen via mail aan de leden van het RF worden bezorgd.
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PROGRAMMA

• inleiding – Alain Muyshondt

• Brexit – Annie Vanherpe

• regularisaties/annulaties + terugbetalingen – Anne-Sophie Lammertyn

• vragenronde en varia – Annie Vanherpe

• volgende vergadering 



REGIONAAL FORUM GENT
BREXIT

ANNIE VANHERPE
KLANTENCOÖRDINATOR-SPOC BREXIT
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BREXIT

Actuele situatie 

 Geen douaneformaliteiten tot 31/12/2020;

 Wat met de onderhandelingen ?

Wat weten we tot nu toe ?

1. Uitvoering van de politieke verklaring

- geen visserijakkoord op 01/07/2020;

- nog geen regels rond eerlijke handel en gelijke regels - “level playing field”;

- nog geen overeenkomst rond de rol van het Hof van Justitie ingeval van conflicten ivm een 
eventueel handelsakkoord

2. Handelsakkoord - laatste onderhandelingsronde gaat van start - sluiting van de onderhandelingen 
eind oktober 2020.

Kans op een harde Brexit op 01/01/2021 wordt steeds groter !
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BREXIT

Brexit-nota werd aangepast !  Nieuwe versie gepubliceerd dd. 03/09/2020

https://www.naforna.be/nl/system/files/20200901_AlgemeneNotaBrexit.pdf

Nieuwe landencode voor vakken 15 en 17:

- VK (Engeland, Wales, Schotland, …): XU

- Noord-Ierland: XI

ENS:

- de ENS verplichting geldt ook voor aangiften voor douanevervoer maar het is nog niet mogelijk om 
via NCTS de ENS in te sturen;

- geen ENS voor zendingen die vertrekken voor het einde van de transitieperiode en in de EU 
aankomen na het beëindigen van de transitieperiode.

Carnet ATA:

Het VK heeft de ATA conventie onderschreven – Carnet ATA kan zowel in de EU als in het VK worden 
gebruikt ingeval van tijdelijke uitvoer/wederinvoer.
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BREXIT

Aanpassingen vergunning Actieve Verdeling/passieve veredeling.

Grensoverschrijdende vergunningen afgeleverd door het VK worden ongeldig.

Vergunningen afgeleverd in België met het VK als deelnemende lidstaat worden niet ongeldig maar de 
bepalingen ivm het VK worden zonder doel.

Plaatsing onder actieve veredeling tijdens transitieperiode 

Goederen die geplaatst zijn onder een grensoverschrijdende vergunning in het VK voor het eind van de 
transitieperiode, blijven onder de regeling voor een maximale termijn van 12 maanden.  

Aanzuivering van passieve veredeling 

Een vergelijkbaar principe is van toepassing voor passieve veredeling, in het kader van 
driehoeksverkeer. Goederen die voor het einde van de transitieperiode in het VK onder de regeling PV 
werden geplaatst, kunnen na de aanzuiveringstermijn gezuiverd worden door een wederinvoer in een 
EU-lidstaat. Die wederinvoer moet plaatsvinden binnen de in de vergunning vastgestelde termijn, met 
een maximale termijn van 12 maanden na vrijgave van de goederen voor PV. 
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BREXIT

Test-omgeving PLDA:

De dienst Automatisering zal een planning opstellen - de testomgeving Brexit zou na de zomer 
beschikbaar zijn.

Nog enkele Brexitvragen: 

- zal de goederencomptabiliteit nog steeds worden opengezet bij het sluiten van de boegdeuren van 
het schip wanneer deze zich nog in de haven in het VK bevindt ? Dit staat niet in de Brexitnota;

- ingeval van fysieke controle dienen de chauffeurs zich naar de GIP te begeven, maar waar moet een 
chauffeur naartoe indien het een documentaire controle betreft - wachten op de terminal zal 
waarschijnlijk niet toegelaten zijn;

- zal vanaf 01/01/2021 de douane 24/7 werken ? En zo niet zullen op de GIP de eerste controles 
effectief om 6 AM reeds plaatsvinden ? 
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BREXIT 

Mail on Sunday dd. 06/09/2020:

David Frost verklaart dat het VK een onafhankelijk land is dat zijn eigen wetten wil bepalen en klaar is 
voor een no deal Brexit. “come what may”.

Maandag 07/09:

Boris Johnson vraagt zich af of de overeenkomst ivm Noord-Ierland niet dient te worden herbekeken 
en stelt de einddatum voor de onderhandelingen op 15/10.

Er komt een vierde Belgium Ports & Industry Day – online op 06/10/2020 van 09u30 tot 13u30.

- Inschrijven kan vanaf ???

- via Voka West-Vlaanderen, MBZ, VK ambassade, …



REGIONAAL FORUM GENT
REGULARISATIES/ANNULATIES -

TERUGBETALINGEN

ANNE-SOPHIE LAMMERTYN
KLANTENCOÖRDINATOR



REGULARISATIE / RECTIFICATIE EN ANNULATIE
VAN 

UITVOERAANGIFTEN 
T-DOCUMENTEN

INVOERAANGIFTEN
AC4 DOCUMENTEN
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INHOUDSTAFEL

• Waar indienen?

• Begrippen

• Procedures

• Hoe aanvragen?

• Uitvoer

• Invoer

• AC4

• Opmerkingen
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WAAR INDIENEN?

Daar waar:

• de goederen worden aangeboden voor douanebestemming

• de goederen inzake accijnzen in verbruik worden gesteld.

Voor HK Zeebrugge en HK Gent:   

Team Aangifteopvolging, Sint-Lievenslaan 27, 9000 Gent

E-mailadres: da.tao.gent@minfin.fed.be

Telnr.: 0257 733 40
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BEGRIPPEN

• Circulaire 2019/C/76 betreffende terugbetaling en kwijtschelding

• Invoeraangifte kan worden
• geannuleerd 
• geregulariseerd (alle vakken)

• AC4 kan worden 
• geannuleerd 
• gerectificeerd (beperkt aantal vakken)

• Opmerking: T-documenten 
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PROCEDURES

a) Kwijtschelding (administratieve procedure)

• Volledig afgehandeld door TAO
• Cumulatieve voorwaarden:

• 1) Aanvraag heeft betrekking op aangifte die werd aangeschreven op kredietrekening (E) en staat in 
“goederen vrijgegeven”(douane) of “afgehandeld” (AC4). M.a.w. uitgesloten voor contante betaling en 
FRCT.

EN
• 2) Ingestuurd in PLDA binnen 4 kalenderdagen te rekenen vanaf aanschrijving kredietrekening 

(= status “financiële afhandeling OK”)
EN
• 3a) Uitsluitend douanerechten: ten laatste op vrijdag volgend op week van aanschrijving op 

kredietrekening, moet beslissing door TAO meegedeeld worden aan enig kantoor
OF 
• 3b) douanerechten en andere rechten of uitsluitend andere rechten: ten laatste op dinsdag volgend op 

week aanschrijving op kredietrekening, moet beslissing door TAO meegedeeld worden aan enig 
kantoor.
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PROCEDURES

b) Teruggave / aanvullende inning (wettelijke procedure)

a) in alle andere gevallen wanneer niet aan de voorwaarden voldaan is

b) wordt door TAO naar het bevoegd hulpkantoor gestuurd

=> Hulpkantoor heeft 120 dagen tijd om dit te behandelen.  

=> 1 x verlengbaar met 30 dagen.
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HOE AANVRAGEN ?

• Via mail en in PLDA

• Wat bijvoegen?  
• Aanvraagformulier (verplicht gebruik TAO-formulieren)

• https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/financi%C3%ABn-eori/tao
• Initiële aangifte
• Nieuwe aangifte (verwijzing vak 44 naar initiële aangifte)
• Alle stukken die ook bij de aangifte zitten (vb. facturen, keuringsbewijzen, oorsprongscertificaten, …)
• 1 regularisatie / annulatie per mail
• In sommige gevallen kan een overzicht van de te regulariseren aangiften handig zijn

• Door wie?
• Aangever
• Douanevertegenwoordiger

• Directe: opdracht / volmacht nodig van aangever



UITVOER
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UITVOER

• Type 2 – enkel uitvoeraangifte

• Annulatie: insturen annuleringsverzoek in PLDA + aanvraagformulier
• Regularisatie: insturen regularisatieverzoek in PLDA + aanvraagformulier
• Reden tot annulatie/regularisatie:

• (Annulatie) Zending heeft niet plaatsgevonden
• (Annulatie) Dubbel gebruik met aangifte nr. ….
• (Regularisatie) Aangifte bevat volgende fouten : (op te sommen) en is vervangen door 

aangifte nr. ….
• Andere (bv. vergeten gegevens)

• Opmerking: annulatie enkel mogelijk als uitvoer nog niet bevestigd is
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T-DOCUMENTEN

• Type 1 – enkel T documenten – annulatie

• T document kan enkel geannuleerd worden, geen wijziging mogelijk
• Insturen annulatieverzoek in NCTS
• Aanvraagformulier type 1
• Redenen voor annulatie:

• Zending heeft niet plaatsgevonden
• Dubbel gebruik met aangifte nr. ….
• Aangifte bevat volgende fouten : (op te sommen) en is vervangen door aangifte nr. ….
• Andere

• Steeds boete van minimum 125 euro voor elke aanvraag tot annulatie van een T-
document waarvan de geldigheidsduur is verstreken
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UITVOER + T-DOCUMENT

• Type 3 – Uitvoeraangifte + T-document

• Combinatie Type 1 en 2
• Apart aanvraagformulier



INVOER
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INVOER

• Type A – annulatie invoeraangifte IM/EU/CO

• Soorten aanvragen:
• Annulatie zonder terugbetaling/kwijtschelding 
• Code REP (terugbetaling – wettelijke procedure) (indienen via TAO => doorgestuurd naar 

HK)
• Code REM (kwijtschelding – administratieve procedure) (indienen & behandeld door TAO)

• Reden van annulatie
• Onmogelijk om te regulariseren in PLDA
• Aangifte is niet meer nuttig (goederen werden niet ingevoerd)
• Dubbel gebruik met (identieke) aangifte nr. …

• Rechtsgrondslag
• Code E – art. 116 §1 DWU: ongeldig gemaakte douaneaangifte (foutieve douaneregeling, 

goederen aangegeven in plaats van andere, terugkerende goederen van een verkoop op 
afstand, dubbel gebruik, vergunning met retroactief effect, …)

• Indieningstermijn: (90 dagen) / 3 jaar
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INVOER

• Type C – regularisatie invoeraangifte IM/EU/CO

• Soort aanvraag:
• Regularisatie zonder terugbetaling / kwijtschelding (nulsaldo) - TAO
• Regularisatie met aanvullende inning - TAO
• Code REP (terugbetaling – wettelijke procedure) – teruggave van de betaalde rechten (HK)
• Code REM (kwijtschelding – administratieve procedure) – ontheffing van het betalen van de niet 

betaalde rechten (TAO)
• Rechtsgrondslag: 

• Code A – art. 117 DWU: te veel in rekening gebracht (foute tariefcode, waarde, preferentie)
• Indieningstermijn: 3 jaar

• Code B – art. 118 DWU: goederen die gebreken vertonen of goederen die niet met de bepalingen van 
het contract in overeenstemming zijn.

• Voorwaarden: goederen werden niet gebruikt EN hebben het douanegebied niet verlaten
• Indieningstermijn: 12 maanden



AC4
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AC4

• Type B – Annulatie aangifte AC4

• Types:
• Annulatie zonder terugbetaling / kwijtschelding (TAO) 
• Code REP (terugbetaling – wettelijke procedure) (HK)
• Code REM (kwijtschelding – administratieve procedure) (TAO)

• Reden van annulatie:
• Onmogelijk om te regulariseren in PLDA (niet alle vakken kunnen gewijzigd worden)
• Aangifte niet meer nuttig (goederen niet in verbruik gesteld)
• Dubbel gebruik met (identieke) aangifte nr. …
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AC4

• Type D – Rectificatie aangifte AC4

• Soort aanvraag:
• Rectificatie zonder terugbetaling / kwijtschelding (TAO)
• Rectificatie met aanvullende inning (TAO)
• Code REP (terugbetaling – wettelijke procedure) (HK)
• Code REM (kwijtschelding – administratieve procedure) (TAO)

• Initiële aangifte MRN-nr
• AC4 rectificatieaangifte MRN-nr

• Opgemaakt in PLDA met verwijzing in vak 44 naar initiële aangifte
• Terugbetaling n.a.v. VGD-procedure of uitvoer: binnen 12m terugbetaling aan te vragen
• Andere gevallen: binnen de 3 jaar
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OPMERKINGEN

• Een aangifte opgemaakt als gevolg van een vaststelling (overtreding) mag niet in PLDA 
worden ingebracht. 

=> Niet indienen bij TAO 

=> Wordt afgehandeld via de schuldendatabank (Geschillen)

• Minimum bedragen:
• Invoerrechten: geen
• Accijnzen: 10 euro
• BTW: 7 euro (t.e.m. 31/3/2019) of 12,5 euro (vanaf 1/4/2019)



VRAGEN ?



REGIONAAL FORUM GENT
VRAGENRONDE

ANNIE VANHERPE
KLANTENCOÖRDINATOR-SPOC BREXIT



32

CETA - AV

Actieve veredeling

In het kader van de CETA overeenkomst werd de toepassing van de no-drawback regeling met 3 jaar 
uitgesteld.

Deze regeling vervalt op 21/09/2020 - bevestigd door de Europese Commissie. 

Vanaf 21/09/2020 dient de no-drawback regeling te worden toegepast.

No-drawback houdt in dat voor producten, waarvoor bij de vervaardiging niet van oorsprong zijnde 
materialen zijn gebruikt, enkel een factuurverklaring mag worden opgesteld, indien de rechten bij invoer op 
die materialen zijn betaald. In dat geval volstaat het dus niet, dat die materialen een toereikende be- of 
verwerking hebben ondergaan.
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RTO
Overbrenging van RTO naar RTO - oproep pilootbedrijven:

8 kandidaturen;

CPS Terminals - Zeebrugge

CRO Ports - Zeebrugge

ICO - Zeebrugge

PSA Antwerpen - Antwerpen

TCT Belgium – Willebroek

Cummins NV - Rumst

WFS Belgium - Zaventem

Transmarcom Air & Ocean NV - Zaventem
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E-INF
Elektronische uitwisseling van INF documenten

Verplicht sedert 03/08/2020.

Gebruik van papieren INF is niet meer toegelaten.

Aanvraag via het EU Customs Trader Portal.

Documentatie:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/inf-system-special-procedures_en

https://www.naforna.be/nl/nieuws/16072020-e-learning-inf-sp

Handleiding EU Trader Portal – zie RF dd. 09/12/2019.

Helpdesk:

- Hulpkantoor Gent en Zeebrugge;

- ABC teams Gent en Roeselare, ingeval van globalisatie.



REGIONAAL FORUM GENT
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ANNIE VANHERPE
KLANTENCOÖRDINATOR-SPOC BREXIT
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NIEUWE STRUCTUUR NATIONAAL FORUM

09/07/2020: de stuurgroep hervormt de 8 nationale werkgroepen naar 5.

1. WG Accijnzen

Geen wijziging.

Convenors: Pierre De Borggraef (AADA) en Kurt Verhaeren (Comeos)

2. WG Europese en algemene bepalingen 

Vervangt de werkgroepen Algemene bepalingen en Bijzondere regelingen 

Convenors: Joëlle Delvaux (AADA) en Kevin Verbelen (Agoria)

+ Projectgroep Beroepsbekwaamheid
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NIEUWE STRUCTUUR NATIONAAL FORUM

3. WG Digitale Strategie

Vervangt de WG ICT

Convenors: Chris De Clerck (AADA) en Johan Van Dingenen (Nike voor Voka)

+ Subwerkgroep ICT-softwareproviders

+ Projectgroep globalisaties

4. Communicatie en Marketing

Geen wijziging.

Convenors: Werner Rens (AADA) en  Jef Hermans (Portmade voor Forward Belgium)

+ Subwerkgroep Self-assessment (nog niet opgericht)
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NIEUWE STRUCTUUR NATIONAAL FORUM

5. WG Operations

Vervangt de WG  Binnenbrengen,  Uitgaan en Controleprocessen

Convenors: Dorothy Cardoen (AADA) en Jan Van Wesemael (Alfaport-Voka)

+ Subwerkgroep Brexit

+ Subwerkgroep Consolidatie
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EU-VIETNAM

Vrijhandelsovereenkomst dd. 30/03/2020.

Gepubliceerd op 12/06/2020 – PB L 186 – EU 2020/753. Inwerking getreden op 01/08/2020.

Welke verklaring opstellen in de EU ?

- een geregistreerde exporteur (REX);

- Iedere exporteur met factuur < 6 000 euro. 

Een oorsprongsverklaring kan op factuur, pakbon of ander handelsdocument.

Geldigheidsduur: 12 maand vanaf het moment van opstellen.

In Vietnam is geen indiening achteraf mogelijk.

Welke verklaring opstellen in Vietnam ?

- EUR1

- een oorsprongsverklaring door iedere exporteur met factuur < 6 000 euro.
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EU-VIETNAM

Er worden overgangsmaatregelen voorzien voor de voor 01/08/2020 opgestelde FORM A.

Nog niet aangeboden FORM A moeten worden vervangen door een retroactieve EUR 1.

Codes op het ED:

Vak 36: preferentiecode 300 voor de overeenkomst ipv code 200 voor SAP regeling)

Vak 44: 2 mogelijkheden:

- code N954: oorsprongscertificaat EUR.1

- code U162: oorsprongsverklaring voor een de waarde van < dan 6.000 EUR 

Meer info op de site van de AADA: 

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/oorsprong/eu-vietnam
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EU-VIETNAM

Naast de vrijhandelsovereenkomst blijft ook nog het stelsel van de Algemene Tariefpreferenties (SAP) 
van toepassing.

Vietnam is op 1 januari 2019 begonnen met de overgang van FORM A-certificaten/factuurverklaringen 
naar REX. Wegens de COVID 19-pandemie werd de periode verlengd tot en met 31 december 2020.  
Dit houdt in dat Vietnam tot eind 2020 toch nog FORM A’s en factuurverklaringen mag gebruiken 
naast het REX-systeem.

Niet-conforme certificaten EUR 1 uit Vietnam, met blauwe geguillocheerde onderdruk ipv groen:

- nummerreeks AA;

- uitzonderlijk aanvaardbaar tot eind 31/12/2020;

- vanaf 01/01/2021 weigering.
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REX – COVID 19

De landen die het REX systeem volledig toepassen zijn:

AF, AM, AO, BF, BI, BJ, BO, BT, CG, CK, CV, ER, ET, GM, GN, GW, IN, KE, KG, KH, KI, KM, LA, LK, LR, LS, ML, MM, 
MN, MR, MW, MZ, NE, NG, NP, NU, PK, RW, SB, SD, SL, ST, TG, TL, TV, TZ, UG, UZ, VU, YE, ZM

Deze landen passen uiterlijk vanaf 30 juni 2020 het systeem van geregistreerde exporteur toe. 

Een lijst is terug te vinden via Tarbel/Tarief consultatie/Geografische gebieden/Landengroepcode/REX

Ingevolge Covid-19 zijn er landen die 30/06/2020 niet haalden en uitstel kregen tot 31/12/2020:

Bangladesh, Haïti, Indonesië, Madagaskar, Filippijnen, Senegal, Tajikistan,  Vietnam.

Er zijn ook landen waarvoor de overgangsperiode beëindigd is en waarvoor de Algemene Preferenties niet 
meer gelden (geen FORM A en geen REX):

Dem. Rep. Congo, Centraal Afrikaanse Republiek, Djibouti, Micronesia, Equatoriaal Guinea, Nauru, Somalië, 
Zuid-Soedan, Syrië, Tsjaad, Tonga, Samoa.

Deze zijn terug te vinden via Tarbel/Tarief consultatie/Geografische gebieden/Landengroepcode/REX NO
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ED

Supplement 86 dd. 01/09/2020

Invoering van de nationale code 4024 voor het verlenen van een volmacht in het kader van de definitie 
van exporteur.

Volmacht om op te treden als exporteur wanneer de macht om te beslissen dat de goederen het douanegebied van de Unie 
zullen verlaten bij een buiten de Unie gevestigde persoon ligt volgens de overeenkomst waarop de uitvoer is gebaseerd 
(bijvoorbeeld de koper) maar deze persoon beslist om een machtiging te verlenen aan een in het douanegebied van de Unie 
gevestigde persoon waardoor deze laatste persoon de macht heeft om te beslissen dat de goederen het douanegebied van 
de Unie zullen verlaten 

Invoering van de nationale code 4025 voor de beschikking inzake douanewaarde.
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PREFERENTIELE OVEREENKOMSTEN

Site AADA - overzicht van alle preferentiële overeenkomsten:

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/oorsprong/lijst-van-
preferenti%C3%ABle-akkoorden-en-douane-unies

Interessant overzicht met:

Kolom 1: de partij met wie de EU een preferentiële overeenkomst heeft afgesloten; welke vorm deze 
overeenkomst aanneemt (wederkerig of niet / douane-unie); en de vermelding of drawback van toepassing 
is;

Kolom 2: de oorsprongsbewijzen die van toepassing zijn; 

Kolom 3: de geldigheidstermijn van die oorsprongsbewijzen;

Kolom 4: de mogelijke vormen van cumulatie;

Kolom 5: de meest courante Uniecodes of nationale codes die moeten worden ingevuld in vak 44 van 
(invoer)aangifte;

Kolom 6: de wettelijke basis en andere informatie aangaande de overeenkomst.
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NIEUWE CIRCULAIRES

Nieuwe circulaires - Fisconetplus

Circulaire 2020/C/85 betreffende de verschillende gebieden van de Europese Unie

Gepubliceerd dd. 26/06/2020.

Vervangt de instructie D.I 509.10 dd. 11/07/2016.

- toevoeging van de gemeente Campione d’Italia en van de Italiaanse wateren van het meer van 
Lugano aan het douanegebied van de Unie  + toevoeging aan het accijnsgebied. (geen BTW-gebied);

- uitsluiting van San Marino uit het accijnsgebied.

Circulaire 2020/C/99 - Incoterms

Gepubliceerd dd. 13/07/2020.
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PLANNING IT ONDERHOUD

Kalender onderhoudsweekends

2019 2020 2021 2022

18-19 januari 16-17 januari 15-16 januari

7-8 maart 13-14 maart 12-13 maart

7-8 september 6-7 juni 5-6 juni 4-5 juni

12-13 september 11-12 september 10-11 september



REGIONAAL FORUM GENT
VOLGENDE VERGADERING
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REGIONAAL FORUM GENT

Het regionaal forum heeft tot doel om:

• een algemeen antwoord te voorzien op jullie vragen

• een interessant topic toe te lichten

Graag jullie vragen, voorstellen, ideeën, suggesties ed. voor de volgende vergadering mailen, 
voor 01/11/2020, naar:

Annie Vanherpe (annie.vanherpe@minfin.fed.be)

Pascal Buysse (pascal.buysse@voka.be)



BEDANKT VOOR UW DEELNAME
AAN DE VERGADERING RFG

PLATFORM VOOR BEDRIJVEN UIT OOST- EN WEST-VLAANDEREN
IN SAMENWERKING MET VOKA EN DOUANE

DATUM VOLGENDE VERGADERING: VRIJDAG 11/12/2020  
TEAMS OF OP LOCATIE: ?

GASTBEDRIJF: ?




