
1 
 

 
 
WG Europese en algemene bepalingen 

VERSLAG   26/11/2020 

 

CONVENOR  Joëlle Delvaux (AAD&A) & Kevin Verbelen (Agoria) 

AANWEZIG 

Bart Engels – AAD&A Naforna 
Brigitte Vandenbussche - AAD&A Dienst Tarief 
Celine Pouleyn - AAD&A Dienst Wetgeving Oorsprong 
Constance Colot - AAD&A Operaties - Centrale Component 
Kathleen Van Craenenbroeck - AAD&A Processen & Methodes 
Kristof Vranckaert - AAD&A Algemeen Beleid 
Marc De Keer - AAD&A Departement Douanewetgeving (DD2) 
Rebecca David - AAD&A Douanewetgeving 
Rudi Lodewijks - AAD&A Operaties - Regionaal Centrumdirecteur Hasselt 
Sophany Ramaen - AAD&A Naforna 
Chris De Clerck - AAD&A Informatiemanagement 
Bart Marien - Voka Oost-Vlaanderen 
Caroline Gubbi - FORWARD Belgium 
Charlotte De Decker - Agoria 
Diederik Bogaerts - ICC Belgium 
Dimitri Sérafimoff - Forward belgium 
Eddy Verschueren - BCA 
Fiaz DARSHAN - BECI 
Filip Ackermans - Essencia 
Filip De Jaeger - Fedustria 
Gerrit De Sterck- BCA 
Gregor Vekemans - CRSNP 
Hilde Bruggeman - NAVES VZW 
Jan Robbroeckx - Agoria 
Jan Van Wesemael - Alfaport Voka 
Jef Bastijns - BCA 
Jeroen Defloo - Agoria 
Jessy Van Aert- Essenscia 
Kim Van de Perre - NAV 
Koen De Ceuster - VOKA 
Loïc Van Staey - Unizo 
Michael Van Giel - CRSNP Intris 
Nancy Smout - ABAS 
Olivier Schoenmaeckers - FORWARD Belgium 
Serge Gumienny - Unizo 
Sjoerd Kruikemeier - ESSENSCIA 
Sylvie Groeninck - Fedustria 
Tom De Ridder - Agoria 

 
Agendapunt 1: Stand van zaken KIS-SIC 
 
KIS-SIC zal in april 2021 in productie gaan voor de AAD&A en zal volledig afgerond zijn in juni 2021 voor de marktdeelnemers via 
MinFin.  
Nota: KIS-SIC heeft uitsluitend betrekking op nationale vergunningen. De grensoverschrijdende vergunningen moeten worden 
aangevraagd en ingevoerd via het Europees portaal Customs Decision Management System (CDMS).   
 

NIEUWE AGENDAPUNTEN VERANTWOORDELIJKE UITERSTE DATUM 

Stand van zaken KIS-SIC Rudi Lodewijks 
17/2 (indien er 
reeds nuttige info 
is om te delen 

 
Agendapunt 2: Stand van zaken van de Europese dossiers (DG TAXUD)  
 
De vrijstelling van rechten bij invoer en van btw op invoer verleend door de Europese Commissie voor goederen en materiaal die 
nodig zijn om de gevolgen van de Covid-19-pandemie in 2020 te bestrijden werd verlengd tot 30 april 2021 (Besluit COM 5EU) 
2020/491 overeenkomstig artikel 74 en volgende van de Verordening (EG) nr. 1186/2009. 



2 
 

Kleine zendingen en bestellingen via internet : grote wijziging in 2021 : de btw-vrijstelling voor kleine zendingen tot 22 EUR zal 
worden opgeheven op 1/7/2021 en tegelijkertijd treedt het systeem IOSS/Super Reduced Data Set in werking, H7 van bijlage B. Chris 
De Clerck bevestigt dat het PLDA-systeem in deze zin zal worden aangepast. 
De circulaires omtrent  Niet-preferentiële oorsprong, EORI en Terugbetaling en kwijtschelding werden gepubliceerd op Fisconet. 
 
Agendapunt 3: Single Window Environment (éénloketomgeving), naar een gemeenschappelijk standpunt 
 
Agoria juicht dit project (‘ Act As One ‘) toe, gezien de positieve verandering waarbij alle administraties van de lidstaten worden 
verenigd via één toegangsportaal. Chris De Clerck beschrijft de voortgang van het dossier dat nog in zijn kinderschoenen staat. 
 
De ontwerpverordening beschrijft de 2 fasen van dit gigantisch project: 
1/ lidstaat naar lidstaat (overheden/autoriteiten) : in plaats van opeenvolgende verzoeken en verificaties per lidstaat, zal er één 
verzoek en één verificatie zijn voor al de lidstaten. Dit via het delen van gegevens en een éénmaking van de gegevensbanken waardoor 
een geautomatiseerde, elektronische verificatie van de aanvragen mogelijk is en waarvan het resultaat met alle betrokken lidstaten 
zal worden gedeeld. 
2/ lidstaat (overheden/autoriteiten) naar consument (onderneming of particulier) : de consument dient zijn aanvraag in bij om het 
even welke lidstaat en de verificatie wordt door alle lidstaten verwerkt en is voor iedereen geldig. Er wordt overal een 
bewijsstuk/certificaat afgegeven. 
Dit project komt uitsluitend op vrijwillige basis tot stand, per lidstaat en per administratie. Het project is al in bepaalde lidstaten in 
productie  (CERTEX). 
Actueel ondervindt België enkele problemen en vertragingen omdat de EU het formaat van de veterinaire certificaten heeft gewijzigd, 
die werden gekozen als testcertificaten voor het project. 
Het Customs Single Window (CSW) bevindt zich in een verder gevorderd stadium dan het European Single Window, gezien het 
beperkter is (het betreft enkel de douaneadministraties) in omvang. Wanneer de douaneadministraties zijn aangesloten op CERTEX, 
zijn er geen papieren certificaten meer maar enkel elektronische certificaten. En dit voor elk certificaat dat moet 
behandeld/geverifieerd worden door de AAD&A. Het CSW wordt uitsluitend beheerd door de douane die beschikt over de volledige 
controle en bevoegdheid. TAXUD neemt dit mee op in de ontwerpverordening. 
 
 

NIEUWE AGENDAPUNTEN VERANTWOORDELIJKE UITERSTE DATUM 

Het opvolgen van de evolutie van het project CSW en ESW Chris De Clerck 
17/2 (indien er 
reeds nuttige info 
is om te delen 

 
 
 
 
Agendapunt 4: Resultaat van de laatste Customs Expert Group 
 
De marktdeelnemers worden opnieuw verzocht om regelmatig de website van de Europese Commissie te raadplegen want ze 
kunnen er de gedetailleerde uitleg lezen die door de Commissie en de douaneautoriteiten van de lidstaten is opgesteld voor wat de 
goede toepassing van de DWU betreft. 
Aldus werden tijdens de vergadering van de Customs Expert Group (CEG) verschillende toepassingsmodaliteiten van tijdelijke invoer 
(in het bijzonder, met betrekking tot de transportmiddelen, en nuttig in deze tijden van Brexit) en van de actieve veredeling 
(waaronder de vereenvoudigde aanzuivering op grond van artikel 324 DWUIA) toegevoegd in de Guidance Special Procedures. 
 
Gelijktijdig werden er tijdens de vergaderingen DG Trade/ DG TAXUD over de Brexit verduidelijkingen gebracht over de landcodes 
die gebruikt moeten worden voor de trafiek met Groot-Brittannië en Noord-Ierland na 1/1/2021 (code XU opgeheven). De 
definitieve codes moeten nog worden bepaald.  De laatste versie van het document TAXUD betreffende de Brexit-
overgangsfase zal worden gepubliceerd op de website van het Nationaal Forum. 
 

NIEUWE AGENDAPUNTEN VERANTWOORDELIJKE UITERSTE DATUM 

Brexit-nota van het Nationaal Forum aanpassen Jeroen Sarrazyn 1/12/2020 

 
Agendapunt 5: Stand van zaken en de rapportage PLDA voor AEO's.  
 
In testfase via “MyMinFin”. Wordt voorzien in januari 2021.  
 
VARIA 
 

De volgende vergadering zal plaatshebben op 17 februari 2021 om 14u. 


