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Nationaal Forum: WG Bijzondere 
regelingen  

VERSLAG   03/05/2017 

CONVENOR Joëlle Delvaux (AAD&A) & Jessy Van Aert (Essenscia, Evonik) 

NOTULIST Sophany Ramaen (secretariaat Nationaal Forum) 

AANWEZIG 

Anne-Marie Peeters Havenbedrijf Antwerpen, 
Diederik Bogaerts ICC (KPMG), 
Emilie Durant Regio Brussel – vergunningen, 
Hans Van Der Biest Regio Brussel, 
Jack Nuyten ICC (Loyens & Loeff), 
Jan Van Wesemael Voka (Alfaport), 
Johnny Verstraete Douanewetgeving, 
Luc Lammertyn Fedustria (Sioen), 
Marc Staal Voka – KvK Limburg (Scania), 
Dirk Moons CRSNP (Stream Software), 
Johan Geerts CRSNP (Intris), 
Pieter Haesaert AGORIA (C4T), 
Rudi Lodewijks Regio Hasselt, 
Stéphane Olivier Douanewetgeveing, 
Kristof Van Ael ICC (PwC), 
Tom De Ridder AGORIA (Audi), 
Véronique Feldberg Essenscia (Firmenich), 
Sophany Ramaen Secretariaat Nationaal Forum 

VERONTSCHULDIGD 

Abram Op de Beeck Essenscia (BASF), 
Dana Peeters Voka (Nike), 
Dirk Pottilius Voka – West-Vlaanderen (Ziegler), 
Ellen Gielen Voka – KvK Limburg (Graco), 
Gerrit De Sterck BCA (DHL), 
Hilde Bruggeman ASV/NAVES, 
Ilse Eelen Regio Antwerpen, 
Inge Martens Douanewetgeving, 
Jean Baeten VBO, 
Johan Van Staay CRSNP (Stream Software), 
Karen Wittock VEA-CEB (Remant), 
Kim Van de Perre ASV/NAVES (MSC), 
Kristin Van Kesteren-Stefan Havenbedrijf Antwerpen, 
Michaël Van Giel CRNSP (Intris NV), 
Nadine Van Rompay Voka – West-Vlaanderen (Seabridge), 
Nancy Smout KVBG (Katoennatie), 
Olivier Schoenmaeckers VEA-CEB (CEB), 
Paul Peeters VEA-CEB (Remant), 
Rik Uyttersprot Fevia (Unilever Belgium), 
Sara Ramos Internationale handel, het vervoer en de logistiek (Bleckmann), 
Sonia Debois Dienst Automatisering, 
Stefan Vanrobaeys Fedustria (Baltagroup), 
Sylvie Groeninck Fedustria, 
Wesley De Visscher VBO 

 
Agendapunt 1: Amenderingsteksten mededelen aan leden Nationaal Forum 
 
J. Delvaux verkiest om te wachten tot de teksten definitief zijn, alvorens die mee te delen. Drafts worden niet gecommuniceer d. De 
Europese Commissie communiceert de definitieve teksten binnen de Trade Contact group.  
 
Dit punt wordt afgesloten. 
 
Agendapunt 2: Verantwoordelijke voor de subwerkgroep rond quick wins 
 
De verantwoordelijke AAD&A voor de subwerkgroep rond Quick Wins is Rudi Lodewijks.  
 
Agendapunt 3: Resultaten subwerkgroep rond Quick Wins 
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De subwerkgroep Quick Wins is niet samengekomen sinds de laatste plenaire vergadering. Door de reorganisatie binnen de AAD&A 
moest er gezocht worden naar een nieuwe convenor, maar ook naar een nieuwe verantwoordelijke voor de subwerkgroep Quick 
Wins. 
 
De groep komt samen op 12 juni 2017 om verder te werken aan de punten voorgesteld op de laatste plenaire vergadering.  
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Vragen aan dienst Vergunningen wanneer een nieuw vergunningsnummer 
moet toegekend worden (ook bij gewijzigde vergunningen?) 

Rudi Lodewijks via de 
groep Quick Wins 

12/06/2017 

Vragen aan dienst Vergunningen voor een uniforme toepassing van het 
verlenen van een nieuw vergunningsnummer in de regio’s 

Rudi Lodewijks via de 
groep Quick Wins 

12/06/2017 

De mogelijkheid meenemen naar de analyse met dienst Vergunningen om 
verbintenissen deel te maken van het aanvraagformulier 

Rudi Lodewijks via de 
groep Quick Wins 

12/06/2017 

Rapportering voor entrepotvergunninghouders: welke data is nuttig, tot 
welke mogen ze toegang krijgen? Antwoord sturen aan Jessy en Rudi. 

Leden 
entrepothouders 

20/05/2017 

 
Agendapunt 4: Geldigheidstermijnen NCTS-procedures 
 
Overzicht ontvangen van Sophie Verberckmoes. In maart slechts 1 document. Geen acties nodig van de dienst Wetgeving. Het 
probleem lijkt opgelost. Voorlopig wordt dit punt afgesloten. 
 
Agendapunt 5: Bijzondere bestemming 
 
J. Delvaux deelt mee dat een nieuwe versie van de Guidances werd gepubliceerd, met als voorbeeld de visindustrie. De regeling 
geldt echter voor alle industrieën. Hierin staan meer details over TORO bij bijzondere bestemming (bijlage 5). Het komt erop neer 
dat de vroegere “T5” opnieuw wordt ingevoerd als een vergunning TORO. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Lezen van nieuwe versie Guidance. Indien er vragen zijn, die versturen 
naar J. Delvaux zodat dit besproken kan worden op de volgende 
vergadering 

Leden privésector 30/08/2017 

Document over TORO toevoegen aan Q&A Marie-Claire Behets 6/09/2017 

 
Agendapunt 6: Combinatie locaties vergunning particulier DE 
 
De nieuwe circulaire Douane-entrepots werd gepubliceerd op fisconetplus. 
 
De leden van de privésector kunnen via hun federaties vragen om te lobbyen op Europees niveau om de mogelijkheid terug in  te 
voeren. 
 
Agendapunt 7: Voorwaarden voor blenderen aan boord AV 
 
De AAD&A heeft hierin een standpunt genomen. Operat ions stelt hierover een nota op, zodat het in alle regio’s op dezelfde manier 
wordt toegepast. 
 
Om te weten of er gebruik kan worden gemaakt van AV voor de betrokken menging, dient deze menging te resulteren in een 
verwerkt product waarbij het onmogelijk is om terug te keren naar het oorspronkelijk product.  Hierbij een voorbeeld op basis van 
de definities van de regelingen: 
a) menging van 2 oliën: na 2 uur rust onderscheidt  men nog de 2 afzonderlijke oliën: altijd  douane-entrepot 
b) menging van 2 oliën : na 2 uur rust behoudt  men nog steeds het mengsel en is het onmogelijk om deze nog te onderscheiden: 
altijd AV  
 
In elk geval dient voor wat betreft mogelijke mengingen onder douane-entrepot of onder AV  het schip ( als opslaglocatie van het 
DE of opgenomen in de vergunning AV) zich steeds aan de kaai te bevinden. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Nota over blenderen aan boord AV intern communiceren Operations ASAP 



Agendapunt 8: Vergunning Actieve veredeling voor vernietiging 
 
De vernietiging op aanvraag van operatoren moet volgens de UCC gebeuren met een vergunning AV. Voor éénmalige vernietigingen 
kan dit via de IM51. Voor vernietiging op vraag van de douane is dit niet het geval. Bij problemen, kunnen de economische 
operatoren bij de douane terecht.  
 
De dienst Wetgeving heeft hierover een nota verstuurd naar de centrale dienst van Operations. Operations is bezig met een 
praktische uitwerking van de nota. Van zodra die klaar is, wordt die intern gepubliceerd en nadien volgt de externe communica tie. 
Tot dan blijft de huidige regeling van toepassing. 
 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code/ucc-guidance-documents_fr
https://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=d16b3820-a19a-40de-aa38-537d9b0cad88#findHighlighted
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NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Praktische werkfiche AV bij vernietiging opstellen en intern communiceren Operations ASAP 

 
Agendapunt 9: Feedback van de vergadering Special Procedures van de Europese Commissie van 2 mei 
 
Er werd besloten dat de indirecte vertegenwoordiging niet mag gebruikt worden voor bijzondere regelingen. Want volgens de UCC  
(art. 79 en 211) kan enkel de vergunninghouder de bijzondere regeling toepassen. Dit kan prak tische problemen teweeg brengen 
bij multinationals die maar één vergunning bijzondere regeling hebben voor al hun filialen. Volgens de Europese Commissie moe t 
elke filiaal dan zijn eigen vergunning aanvragen. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Afstemmen binnen federatie of het een probleem vormt dat indirecte 
vertegenwoordiging niet meer mogelijk is bij bijzondere regelingen 

Leden privésector 6/09/2017 

Indien nodig, via federaties druk uitoefenen op Europees niveau tegen de 
nieuwe regeling 

Leden privésector 6/09/2017 

 
De volgende vergadering zal op 6 september 2017 om 10u plaatsvinden. 


