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Opening vergadering 
 
De leden worden verwelkomd door de convenors, de agenda wordt overlopen. 
 
Agendapunt 1: Directe vertegenwoordiging met financiële faciliteiten – borgakte plus. 
 
Vanaf 1 april 2017 is dit mogelijk. 
Laurent Scops en Christian Postman geven presentaties over de concrete uitwerking. (Zie bijlage 1)  
Mogelijks wordt de verlaging van de zekerheid van de borg van de oude akte bij het overgaan naar de borgakte+ niet onmiddelli jk 
weergegeven. Dit wordt verder opgevolgd door de dienst Finance. 
 
Jan Van Wesemaal deelt mee: gedurende de week van 03.04.2017 zal een coördinatievergadering plaatsvinden om te kijken op 
welk moment dit exact moet gecommuniceerd worden. 
 
Diederik Bogaerts stelt de vraag: In een nota gepubliceerd de week voor de vergadering wordt zelfarchivering vermeld. In die nota 
wordt over de aangever gesproken. De vraag is of hierbij de directe vertegenwoordiger bedoeld wordt en of dit gel dt voor alle 
vormen van vertegenwoordiger. 
 
Vanuit geschillen wordt gezegd dat op 4 april een antwoord wordt verwacht om na te kijken of er geen extra problemen zouden 
ontstaan. De archivering moet nageleefd worden zoals de regels van het UCC voorschrijven. 
Alle partijen moeten op verzoek van de douane de stukken kunnen voorleggen. 
 
Christian Postman voegt toe: de mandaten zelf moeten niet worden opgestuurd. Momenteel zijn er drie modellen voorgesteld in 
samenspraak met Luc Van de Velde: Mandaat indirecte vertegenwoordiging, directe vertegenwoordiging zonder faciliteiten en 
directe vertegenwoordiging met faciliteiten. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Live gaan directe vertegenwoordiging met financiële faciliteiten in PLDA 
Nathalie Delestienne, 
Christian Postman, 
dienst Finance. 

01.04.2017 

Opvolging van de bedragen die worden weergegeven, nakijken of deze up-
to-date zijn 

Christian Postman 

Gedurende 
periode pilot 
01.04.2017- 
01.06.2017 

 
Agendapunt 2: Hervormingen van de Algemene wet inzake douane en accijnzen. 
 
Karine Thumas legt uit dat de beslissing is genomen om in eerste fase een opkuis te doen en alles in lijn te brengen met het UCC. 
Er zijn kleine werkgroepen van juristen opgesteld die alle artikels nalezen, vergelijken met het UCC en kijken of de artikels kunnen 
worden weggelaten, moeten blijven, moeten worden aangepast, etc.  
 
De deadline voor de herwerkte versie is juni 2018. Er is ook overleg met Luxemburg aangezien zij dezelfde Algemene wet 
gebruiken. 
 
Leden van de privé vragen of de wet eerst wordt aangepast en dan wordt gekeken naar strafbepalingen. Antwoord: Ja. De wet 
wordt niet opgeheven en vervangen, wel gradueel aangepast. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Herwerkte versie Algemene wet inzake douane en accijnzen afwerken Karine Thumas 30.06.2018 

 
Agendapunt 3: Draft portfolio AEO 
 
Silvie Hutsebaut toont de draft van de portfolio met alle douanevoordelen en voorwaarden van AEO’s.  Deze wordt meegegeven met 
het verslag. Na het ontvangen van het verslag heeft de privésector twee weken tijd om feedback te bezorgen. Met behulp van deze 
feedback wordt een definitieve versie opgemaakt. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Opmaken definitieve draft portfolio AEO Silvie Hutsebaut 03.04.2017 

Meesturen draft portfolio met verslag 
Sophany Ramaen, 
Jonathan Friedman 

05.04.2017 

Feedback geven op de draft van de portfolio Leden privé 19.04.2017 

Opmaken definitieve versie portfolio Silvie Hutsebaut 05.05.2017 

 
Agendapunt 4: Project wederzijdse stages 
 
Dit punt zal worden opgenomen op de agenda van het managementteam op 11 april.  
Aan de privé wordt gevraagd om een lijst op te stellen van de plaatsen/diensten die ze eventueel open zouden stellen. 

http://financien.belgium.be/sites/default/files/Helpdesk_PLDA/News/nota%20archivering%20NL.%20pdf.pdf
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Dit wordt momenteel enkel aan AEO’s toegestaan. Het doel en het vertrekpunt van de stage is de wederzijdse samenwerking.  
In mei zal een vergadering zijn met de kandidaten om de mogelijke plaatsen binnen de douane voor te leggen en te bediscussiëren 
en om de voorwaarden van de stage op te maken. 
Het begin van de stages is gepland voor oktober 2017. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Opmaken lijst mogelijke diensten Leden privé 30.04.2017 

Vergadering beleggen met leden privé om mogelijkheden te bekijken Werner Rens 31.05.2017 

Duidelijk communiceren gezette/geplande stappen van het project naar de 
privé toe 

Nathalie Delestienne, 
Serge Gumienny, 
Jonathan Friedman 

14.06.2017 

 
Agendapunt 5: Erkende opleidingen douane 
 
Een lijst van 14 kandidaten uit de privésector is opgesteld. Een selectie moet worden gemaakt. Serge en Nathalie maken de sel ectie 
en vragen de leden voor input inzake selectiecriteria. 
De volgende punten worden naar voor gebracht: 
-Geen eenzijdige samenstelling 
-Brede kennisbasis leden 
-Motivatie deelnemers 
 
Jan Van Wesemael deelt mee dat Antwerpen hun aantal kandidaten intern zal beperken.  
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Opmaken mail naar de kandidaten om hen te vragen hun motivatie en hun 
meerwaarde mee te delen 

Sophany Ramaen, 
Jonathan Friedman 

05.04.2017 

Opmaken mail motivatie/meerwaarde en doorsturen naar centraal 
emailadres nationaal forum, Serge Gumienny en Nathalie Delestienne. 

Kandidaten 12.04.2017 

Selecteren leden uit de lijst. 
Serge Gumienny, 
Nathalie Delestienne 

19.04.2017 

Voorleggen uiteindelijke lijst aan leden vergadering, verdere opvolging 
projectgroep 

Serge Gumienny, 
Nathalie Delestienne 

14.06.2017 

 
Agendapunt 6: Digitalisatie oorsprongscertificaten (REX) en andere faciliteiten 
 
Een overzicht wordt gemaakt over de timing van de uitrol van de REX-certificaten. De voordelen van het REX-certificaat worden 
opgesomd. (Zie presentatie) 
 
Jan Van Wesemael vraagt wanneer we zullen weten wanneer het akkoord met Canada in werking zal treden. De convenors delen 
mee dat er nog op communicatie wordt gewacht. Diederik deelt mee dat CETA nog niet door de kamer is geratificeerd. Het is in 2de 
lezing naar een comité gestuurd en het lijkt twijfelachtig dat het op 1 mei zal in werking treden.  
 
Er zijn verschillende vragen gesteld aan de administratie inzake REX vanuit de privé, zoals: ‘welk formulier wordt voor REX CETA 
gebruikt’? Er is een nota gestuurd naar de dienst oorsprong. Vanaf een antwoord wordt ontvangen, wordt dit meegedeeld aan de 
privé. 
 
In België is geopteerd voor een manuele registratieprocedure. 
 
Leden van de privé vragen of er een overgangsmaatregel inzake REX is. Valerie Gielen antwoordt dat volgens de Commissie tot 31  
december 2017 een overgangsmaatregel in plaats is voor de toegelaten exporteurs die hun nummer kunnen gebruiken terwijl ze 
wachten om te registreren. Er wordt hen wel aangeraden zo snel mogelijk te registreren, zelfs als ze niet direct afhankelijk zijn van  
CETA of de SPG, aangezien de registratie algemeen geldend zal zijn. 
 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Communiceren naar leden van de federaties wat de spelregels inzake de 
overgangsmaatregelen REX zijn. 

Leden privé 30.04.2017 

De voordelen inzake REX communiceren naar de leden van de federaties, 
eventuele feedback meebrengen naar de volgende vergadering 

Leden privé 14.06.2017 

 
Agendapunt 7: Voordelen Erkend Entrepothouder zonder AEO 
 
Georges-Pierre deelt mee: Er is overlegd met Nico Missant, de douanewetgeving inzake zekerheidsstelling staat los van de 
accijnswetgeving.  
Er zijn geen bepalingen opgenomen ter verlaging van de douaneschuld voorzien voor niet -AEO bedrijven. 
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Agendapunt 8: Varia 
 
Een kleine opmerking rond de Europese wetgeving wordt meegegeven: De DA en de IA zullen wijzigen. In het najaar zullen deze 
gepubliceerd worden. 
De ontwerpwetgeving hiervan zal meegedeeld worden in de werkgroep eenmaal ze klaar is. Hierover is overleg met Dorothy 
Cardoen. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Opvolgen vorderingen ontwerpwetgeving DA en IA, communicatie naar de 
leden van de vergadering toe. 

Nathalie Delestienne 14.06.2017 

 
De volgende vergadering zal op 14.06.2017 om 10.00u plaatsvinden. 
 
Bijlage: presentaties 
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Bijlage: Overzicht presentaties Laurent Scops en Christian Postman 
 
Laurent Scops geeft de presentatie over proces: 
 
Vanaf 1 april 2017 is het mogelijk om de klantenrekening van de vertegenwoordiger te gebruiken in het kader van directe 
vertegenwoordiging.  
De borgakte+ maakt dit bij aangiftes voor het in vrij verkeer brengen of voor uitslag tot verbruik mogelijk voor directe 
vertegenwoordigers. De borg wordt gesteld door de vertegenwoordiger.  
Bij de borgakte+ staat de borg garantie voor de schulden die ontstaan uit de aangiftes voor het in vrij verkeer brengen en de 
aangiftes voor uitslag tot verbruik die door de directe vertegenwoordiger zijn gedaan. Hierbij wordt de klantenrekening van de 
directe vertegenwoordiger gebruikt. 
 
Er zijn enkele beperkingen aan het gebruik van de borgakte+:  
De borgakte+ kan enkel in het kader van directe vertegenwoordiging worden gebruikt. 
De borgakte+ kan niet gebruikt worden voor uitslag tot verbruik inzake accijnzen (AC4), noch voor borgstelling hiervoor.  
De borgakte+ dekt niet de aansprakelijkheden vastgesteld na het afsluiten van een PV van ver ificatie. 
Globale garantie van douanevertegenwoordiger met vermindering van het referentiebedrag kan niet gebruikt worden in het kader 
van de directe vertegenwoordiging met financiële faciliteiten, aangezien enkel kan gekeken worden naar de solvabiliteit v an de 
vertegenwoordiger en niet de vertegenwoordigde. 
 
Christian Postman geeft presentatie over het gevolg en de noodzakelijkheden inzake de rekeningen van de cliënten:  
Er is enkel verandering bij mensen die kiezen voor de betaling via de rekening van de d irecte vertegenwoordiger. Twee zaken 
worden in PLDA aangepast: 
-Een aparte kredietrekening 
-Een aparte borgakte (borgakte+) 
 
De tests hiervoor in PLDA zijn succesvol uitgevoerd. 
 
Er zijn verschillende klantenrekeningen voor de directe en indirecte vertegenwoordiging. Dit zijn de stappen om directe 
vertegenwoordiging met financiële faciliteiten in PLDA mogelijk te maken: 
-Akkoord tussen vertegenwoordiger en borgsteller over bedrag borg. 
-Versturen borgakte+ en bevestiging vermindering (of beëindiging) van de bestaande akte aan de cel Borg van Finance (voormalig 
BUEK). 
-Terugsturen van de akte/bevestiging/beëindiging ter akkoord. 
-Aanmaak nieuwe klantenrekening met secties ‘kredietrekening’, ‘reserveringen voor aangifte’ en ‘FRCT’.  
 


