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Werkgroep Binnenbrengen  
Subwerkgroep Globalisaties  

VERSLAG   9/01/2017 

 

CONVENOR  Roger Beeckman 

NOTULIST geen 

AANWEZIG 

Pieter Haesaert Customs4trade 

Bart Cieters Dienst Automatisering 

Jim Styleman CRNSP 

Kris Bussers IBM 

Maarten Moens IBM 

J. Verstraeten OEO 

E. Aydemir OEO 

Veerle Dierendonck KLAMA 

Joelle Lauwers DM 

Rudi Lodewijks KLAMA 

Werner Rens KLAMA 

GK Wang HLGR 

Bart Cieters DM 

Chris De Clerck BUEK 

Roger Beeckman DM 
 

 
Agendapunt 1: Overzicht van wat reeds werd overeengekomen 
 
De presentatie met dit overzicht is terug te vinden in bijlage. Het overzicht werd gegeven opdat iedereen op de hoogte zou zijn van 
de stand huidige stand van zaken. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Aanleveren van vergelijkend document Enig Document versus Bijlage B 
Olivier Van Houdt 
(dienst wetgeving 
AAD&A) 

Begin 2017 

 
Agendapunt 2: Planning uitwerking Analyse en implementatie van project Globalisaties 
 
Deze planning is eveneens verwerkt in de presentatie en werd gegeven als informatie. De voorlopige deadline voor realisatie is 
volgens deze planning voorzien midden 2018. 
 
Agendapunt 3: Openstaande vragen  
 
De vragen en antwoorden zijn opgenomen in de bijlage:  
 
Indien nog geen antwoord werd gedefinieerd werd actiepunt opgesteld. Zie punt 4 actiepunten. 
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Agendapunt 4: Actiepunten 
 

ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

BUEK verzamelen van informatie betreffende het aantal globale 
aanvullende aangiften en per globale aanvullende aangifte het aantal 
tarieflijnen. 

Chris Declerck 01/02/2017 

KLAMA verzamelen van informatie betreffende het aantal globale 
aanvullende aangiften en per globale aanvullende aangifte het aantal 
tarieflijnen. 

Werner Rens 01/02/2017 

BUEK procedure voor het opvolgen van de verbintenissen voor ontbreken 
van een oorsprongsdocument. 

Chris Declerck 
 
01/03/2017 

OEO nagaan welke tariefposten zijn uitgesloten van systeem van indienen 
van een globale aanvullende aangifte. (bv tariefposten waarop 
Tariefcontingenten van toepassing zijn, tariefposten met aanvullende 
rechten op suiker en gevogelte, agrarische elementen, tariefposten 
waarvoor vorken van toepassing zijn, andere tariefposten die wegens hun 
aard dienen uitgesloten te worden) 

J. Verstraeten 01/02/2017 

Nakijken of er naast de data elementen opgenomen in de bijlage B nog 
extra data elementen dienen te worden toegevoegd voor nationaal 
gebruikt (bv risico analyse) 

Gk Wang 01/02/2017 

SWG Globalisaties onder WG Binnenbrengen of WG IT R. Beeckman 01/04/2017 

DT nagaan of tariefnummers waarvoor anti-dumpingrechten of 
compenserende rechten van toepassing zijn uitgesloten zijn voor indienen 
van een globale aanvullende aangifte 

R. Windels 01/02/2017 

Opvolgen van het definitief voorleggen van het oorsprongscertificaat + 
daaraan gekoppeld dient tijdens validatieproces het verschil tussen 
preferentieel recht en derde landen recht te worden berekend? 

BUEK,OEO,KLAMA 01/02/2017 

 
Agendapunt 5: AOB 
 
Over de vraag welke set van data elementen dient te worden gebruikt werd overeengekomen dat het de set is welke in de bijlage  B 
van Uitvoeringsverordening 20105/2447 wordt beschreven. Door de dienst Risicobeheer zal worden nagegaan of er aan deze data 
set extra data elementen dienen te worden toegevoegd. 
 
Tevens werd de vraag gesteld of de SWG globalisaties nu nog onder de WG Binnenbrengen valt of eerder dient verplaatst te word en 
naar de WG IT. Dit zal worden voorgelegd aan de stuurgroep van het Nationaal Forum. 

 
Bijkomend agenda punt: vergunning EIDR 
 
In het kader van de toepassing van de aanvullende aangifte in toepassing van een vergunning EIDR is in de Guidance Simplifications het 
volgende bepaald: 
 
"Cijfer 2.3.2.f) van de Guidance Simplifications (TAXUD/A2/11/10/2016) 
As regards the waiver of supplementary declaration in the scope of EIDR, there are only two possible cases covered by Article 167(2) UCC: 
- where the goods are placed under a customs warehousing procedure, 
- the case laid down in Article 183 DA where the goods are placed under a second special procedure by entry in the declarant’s 
records(which is covered by Article 167(2)(b) UCC)." 
 
Agendapunt 5: volgende vergadering 
 
Er werd voorlopig geen datum voor volgende vergadering vastgelegd. 
 
 
Documenten in bijlage: 
 
20170109 WG Binnenbrengen SWG Globalisaties_v1.0.pptx 
 
20170109  WG Binnenbrengen_SWG Globalisaties Bijlage 1-v1.0.xlsx 

https://naforna.be/nl/system/files/Projectgroep%20Globalisaties%2020170109%20Bijlage%20presentatie_0.pdf
https://naforna.be/nl/werkgroep_binnenbrengen

