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1. CDMS

• Waarom en startdatum?

• Welke vergunningen?

• Gevolgen van de start van CDMS?

• Welke mogelijkheden betreffende het gebruik van CDMS?

• Aanpak in België?

2. KISSIC

• Doel?

• IT-architectuur?

• Stand van zaken?
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• Waarom en startdatum?
• Welke vergunningen?

• Gevolgen van de start van CDMS?

• Welke mogelijkheden betreffende het gebruik van CDMS?

• Aanpak in België?

CDMS = Europees Project

• Eén Trans-Europees systeem (CDS) dat 22 soorten aanvragen/vergunningen

behandelt vanaf 2 oktober 2017 (= startdatum)

• Harmonisering van procedures inzake aanvragen, vergunningen en het beheer

ervan

• Harmonisatie van datavereisten : Beheer en opslag van de

douanevergunningen in een trans-Europees IT-systeem (“CDS”)

• Creatie van een enige toegang – EU Portaal – gebruik van één systeem voor

authentificatie en toegang voor economische operatoren

 Maakt het mogelijk dat alle douaneadministraties als één handelen

 Hogere efficiëntie voor de economische operatoren
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• Waarom en startdatum?

• Welke vergunningen ?
• Gevolgen van de start van CDMS?

• Welke mogelijkheden betreffende het gebruik van CDMS?

• Aanpak in België?

• 22 “grensoverschrijdende“ douanevergunningen

(Multi MS decisions)
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1. CDMS : Customs Decisions “Management” System

EIR Authorisation for making a customs declaration through an entry of data in the declarant’s records, including for the export procedure

CCL Authorisation For Centralised Clearance

SDE Authorisation to use simplified declaration

AWB Authorisation for the status of authorised weigher of bananas

SAS Authorisation for self-assessment

TST Authorisation for the opertion of tempory Strage facilities

CW1 Authorisation for the operation of storage facilities for customs warehousing of goods (Type 1)

CW2 Authorisation for the operation of storage facilities for customs warehousing of goods (Type 2)

CW3 Authorisation for the operation of storage facilities for customs warehousing of goods (Private)

IPO Authorisation for the use of inward processing procedure

OPO Authorisation for the use of outward processing procedure

EUS Authorisation for the use of end use procedure

TEA Authorisation for the use of temporary admission Procedure

ACE Authorisation for the status of authorised consignee for Union transit

ACT Authorisation for the status of authorised consignee for TIR operation 

ACR Authorisation for the status of authorised consignor for Union transit

ACP Authorisation for the status of authorised issuer

SSE Authorisation for use of seals of a special type

TRO Authorisation to use transit declaration with a reduced dataset

ETD Authorisation for the use of an electronic transport document as customs declaration

RSS Authorisation to establish regular shipping services

CGU Authorisation for the provision of a comprehensive guarantee, including possible reduction or waiver

DPO Authorisation of deferment of the payment

CVA Authorisation for the simplification of the determination of amounts being part of the customs value of goods



• Waarom en startdatum?

• Welke vergunningen ?
• Gevolgen van de start van CDMS?

• Welke mogelijkheden betreffende het gebruik van CDMS?

• Aanpak in België?

• Welke vergunningen niet?:

• Nationale douanevergunningen (Single MS decision)

• De AEO-vergunningen (AEO/S-AEO/C-AEO/F)

• Toegelaten exporteur inzake Pref. Oorsprong - REX

• BOI (Bindende oorsprongsinlichting)

• BTI (Bindende Tariefinlichting)

• Teruggave of terugbetalingsverzoeken van rechten

• Accijnsvergunningen
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• Waarom en startdatum?

• Welke vergunningen ?

• Gevolgen van de start van CDMS?
• Welke mogelijkheden betreffende het gebruik van CDMS?
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1. CDMS : Customs Decisions “Management” System

 vanaf 2 oktober 2017 voor de 22 “Grensoverschrijdende” douanevergunningen 

(Multi MS Decisions)

 Elektronisch aanvragen via CDMS-portaal verplicht

 “CDS” voorziet ook een workflow voor het proces Vergunningen

(aanvaardingafgiftemonitoring)

 Vanaf 2 oktober dient elke MS de mogelijkheid te voorzien om de Nationale 

vergunningen elektronisch te ontvangen en de vergunning elektronisch af te 

leveren. 

 De douaneautoriteiten kunnen toestaan om andere werkwijzen te hanteren voor 

vergunningen die niet in bijlage A werden opgenomen (art. 6 (3)(a) DWU 

mogelijkheid om de nationale vergunningen voorlopig op papier te blijven 

behouden ?



• Waarom en startdatum?

• Welke vergunningen ?

• Gevolgen van de start van CDMS?

• Welke mogelijkheden betreffende het gebruik van

CDMS?
• Aanpak in België?
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1. CDMS : Customs Decisions “Management” System

Er zijn drie scenario’s betreffende de IT-architectuur voorzien

1. Centraal Systeem CDMS (Eén EU portaal/één EU CDMS)

2. Centraal Systeem CDMS en een Nationaal Systeem CDMS (EU-portaal voor

EU CDMS en Nationaal Portaal voor Nat. CDMS)

3. Hybride systeem

• Geen communicatie tussen EU-TP en NA-TP

• Beide TP’s communiceren enkel met NA-CDMS

• NA-CDMS moet communiceren met EU-CDMS



• Waarom en startdatum?

• Welke vergunningen ?

• Gevolgen van de start van CDMS?

• Welke mogelijkheden betreffende het gebruik van CDMS?

• Aanpak in België?
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1. CDMS : Customs Decisions “Management” System

Huidige toestand: 

• Geen Nationaal Systeem CDMS beschikbaar

• Geen Nationaal Portaal

 België start op 2 oktober 2017 met Gebruik van Centraal Systeem CDMS 

• Gebruik van EU-TP en EU CDMS

• Voor de 22 Multi-Nationale en 22 Nationale douanevergunningen (?)

• Voor de overige vergunningen geen wijziging op 2 oktober 2017 

(aanvraag en afgifte van vergunning op papier)



• Waarom en startdatum?

• Welke vergunningen ?

• Gevolgen van de start van CDMS?

• Welke mogelijkheden betreffende het gebruik van CDMS?

• Aanpak in België?
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1. CDMS : Customs Decisions “Management” System

Verwachte problemen en gebreken : 

• Geen uniforme aanpak (TP) voor alle vergunningen 

• Niet alle data voor afgifte van Nationale vergunningen in EU-CDMS?

• E-learning en testapplicatie pas beschikbaar eind september (opgenomen 

data en workflow??)

• Geen geautomatiseerde dispatch naar bevoegde dienst Vergunningen (bottle-

neck)

• Archivering bijlagen?

• Volledig proces ? (aansturing audit?)



• Waarom en startdatum?

• Welke vergunningen ?

• Gevolgen van de start van CDMS?

• Welke mogelijkheden betreffende het gebruik van CDMS?

• Aanpak in België?
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1. CDMS : Customs Decisions “Management” System

Wat willen we?: Centraal Systeem CDMS  en een Nationaal Systeem CDMS (EU-

portaal voor EU CDMS en Nationaal Portaal voor Nat. CDMS)

• Centraal systeem voor de 22 Grensoverschrijdende vergunningen (EU-

Portaal-EU-CDMS)

• Nationaal systeem met Nationaal Portaal voor alle vergunningen en ..

1. Voor alle douanevergunningen (22 nationale douanevergunningen, 

AEO, “goedgekeurde plaats”)

2. Voor alle accijnsvergunningen

3. Verzoeken om inlichtingen, ….….

 Beheerssysteem KIS-SIC



• Doel?
• Hoe zou het gaan werken (IT-architectuur)?

• Stand van zaken?
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2. Beheerssysteem KIS-SIC

Enig klantendossier (AADA)

• Nationaal Trader Portaal

• Nationaal Systeem Vergunningen (22 Nationale douanevergunningen CDMS, andere 

douanevergunningen, accijnsvergunningen ) 

• Aanvragen nieuwe, wijzigingen, intrekking van vergunningen elektronische indienen 

(dynamische formulieren)

• Elektronische ondertekening (e-ID)

• Bijlagen elektronisch bijvoegen

• Consultatie van status van vergunningen

• Communicatiekanaal

• ….



• Doel?

• Hoe zou het gaan werken ?
• Stand van zaken?
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2. Beheerssysteem KIS-SIC

Toegang tot Nationaal Trader Portaal

• Authenticatie en toegang via BOSA (vroegere Fedict) met eID, token,…en “externe 

rollenbeheer” (machtigingen/mandaten)

• TP via MyMINFIN (zelfde applicatie als “Tax-on-web”)

• Toegang tot KIS-SIC via selectieknop “naam knop?” (Douane en accijnzen(?))

• Openingsscherm met verschillende keuze menu (Mijn klantendossier, aanvragen 

vergunning, verzoek om inlichtingen,…)



• Doel?

• Hoe zou het gaan werken ?
• Stand van zaken?
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2. Beheerssysteem KIS-SIC

Applicatie

• Gedeeltelijk vooraf ingevulde gegevens met de data die al beschikbaar zijn (SITRAN)

• “keuzelijst per vak” minder fouten gegevens mogelijk

• Helpfunctie

• Indien wijziging van vergunning wordt gevraagd  selectie van de te wijzigen   

vergunningen  selectie van het te wijzigen vak  wijziging inbrengen

• Geautomatiseerde dispatching naar bevoegde dienst vergunningen 

• Controles en aansturing ervan gedeeltelijk geautomatiseerd

• Mogelijkheid toevoegen van bijlagen, communicatie via portaal,..

 Snellere, eenvoudiger en uniforme afhandeling van uw dossier



• Doel?

• Hoe zou het gaan werken ?

• Stand van zaken?
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2. Beheerssysteem KIS-SIC

Ontwikkeling in verschillende stappen

1. Douanevergunningen (operationalisering 1 januari 2018 ?)

• 22 nationale douanevergunningen (cfr. CDMS)

• Andere vergunningen (bv. goedgekeurde plaats)

• EORI-registratie

2. Accijnsvergunningen (2018)

?. Automatisering van andere formulieren (vb. 108)

?. Verzoeken om inlichtingen

?. Aangiften 136F (diplomatieke vrijstellingen)

? ….


