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Company/ Organisation: Name: Present 

AAD&A Kristian Vanderwaeren X 

AAD&A Sophany Ramaen X 

AAD&A Bart Vleugels X 

AAD&A Sandy De Prins X 

AAD&A Karolien Landsheer X 

AAD&A Dorothy Cardoen X 

AAD&A Patrick Jodlowski X 

AAD&A Chris De Clerck X 

AAD&A Sven Spreutels X 

AAD&A Benjamin Van Damme X 

AAD&A Walter Vandenhoute X 

ACB Steven Polmans X 

ACB Geert Keirens X 

ACB Alain De Heldt X 

ACB Philippe Fierens X 

ACB Alban François X 

ACB David Bellon X 

WFS Stijn Op De Beeck X 

Brussels Airport Company Marc Bogaerts X 

NxtPort Daniel Lievens X 

VOKA Jan Van Wesemael X 

DHL Aviation Gerrit De Sterck X 

DHL Global Forwarding Frederik Verdickt X 

Landmark Global Richard Revyn X 

Dakosy Tony Bennett X 

Kuehne + Nagel Peter Goossens X 

ACMAB Evangelo Kommatas X 

   

1. Inleiding 
Het doel van deze meeting was enerzijds om een update te geven van de reeds gedefinieerde 

actiepunten: wat is er al gerealiseerd en wat zijn de volgende stappen. 

Anderzijds is er een intentieovereenkomst officieel afgesloten die de verdere toekomstige 

samenwerking tussen de luchtvrachtindustrie en de douane autoriteiten structureel vastlegt.  

Deze vergadering werd gevolgd door een aansluitende netwerkdrink en een persbericht. 



2. Update actiepunten 
De hieronder behandelde actiepunten volgen de structuur van de begeleidende PowerPoint die in 

bijlage te vinden is.  

Organisatie 
Overleg luchtvrachtindustrie 

Regionaal overleg (regio Leuven) opgestart, 3 vergaderingen gehouden. Toekomstige samenwerking 

en gezamenlijke agenda vastgelegd in intentieovereenkomst.  

Nieuwe douanestructuur 

Bij het eerste bezoek van Dhr. Vanderwaeren, op 08/02/2017, werd de vernieuwde douanestructuur 

voorgesteld, wat ook verder is verspreid door ACB aan zijn leden. 

Nieuwe procedures 

Overleg over verandering van procedures is opgenomen in het regionaal overleg. Verder overleg met 

industrie over lanceren van nieuwe procedures gebeurt wanneer van toepassing.  

Wisselwerking ACB werkgroepen 
HR & Training 

Dhr. Bart Vleugels en Dhr. Steve Mees, AAD&A, waren aanwezig op ACB’s seminariedag van 

23/03/2017 waarbij een presentatie is gegeven over de werking van de douane en 

stagemogelijkheden. 

E-commerce 

Lokale e-commerce noden behandeld door ACB dienen nog verder geconcretiseerd en opgestart te 

worden, deze projecten zullen opgenomen worden in het Nationaal Forum. 

Binnen het Nationaal Forum zal er namelijk een e-commerce werkgroep opgericht worden waarvoor 

er reeds een eerste brainstormsessie is gehouden: Verschillende nationale e-commerce business 

modellen worden in kaart gebracht en betrokken bij de opstart van deze nieuwe nationale werkgroep. 

De structuur en evenwichtige balans wordt verder vastgelegd en de eerste meeting is gepland voor 

eind juni.  

Operational Efficiency  

Dhr. Jodlowski is betrokken bij de werkgroep: er wordt verder gewerkt aan de freight export flow 

waarbij er wordt teruggekoppeld naar de douane ter controle. 

Binnenbrengen: SATO goederencomptabiliteit 
Bericht afgesloten dossier 

Operatoren wensen een overzicht te krijgen van openstaande of verworpen berichten zodat het sneller 

duidelijk is welke zendingen/dossiers er nog moeten afgesloten worden. IT-technisch is dit op 

databank niveau mogelijk maar de operationele haalbaarheid voor de douane moet bekeken worden. 

Er dient hierbij ook rekening gehouden te worden dat de goederencomptabiliteit binnen 2 jaar moet 

worden herschreven. 

 



Vrachtlijst 126 

Het gebruik van vrachtlijst 126 is inefficiënt en onderbreekt de elektronische berichtenstroom, daarom 

wordt deze afgeschaft. De douane werkt dit voor eind juni intern verder uit waarna er nog een 

communicatie van deadline en overgangsperiode volgt. 

Procedure correcties/manifestverbetering 

De procedure is opnieuw opgetrokken tot 20 dagen. 

Er is een voorstel gedaan vanuit ACB ter vereenvoudiging van de procedure wat intern door de dienst 

goederencomptabiliteit verder wordt besproken. 

Transit : Baantransport 
Luchtvervangend wegtransport 

De Belgische regeling laat dit luchtvervangend wegtransport enkel toe tussen erkende afhandelaars 

en niet voor alle transport tussen luchthavens zoals dat in andere Europese lidstaten wel het geval is, 

maar waarvan geen voorbeelden zijn meegedeeld. Dit wordt verder besproken binnen het Europees 

douaneplatform ICARUS. 

Transit : Geplande noodprocedure 
Periodiek onderhoud: communicatie 

De planning voor de komende 3 jaar is gecommuniceerd naar de industrie (zie ook bericht op website 

AAD&A). 

Periodiek onderhoud : inkorting 

Het inkorten van periodiek onderhoud vanaf zaterdag 6u i.p.v. vrijdag 23u59 ligt nogal moeilijk. Om dit 

verder in beweging te krijgen moet er eerst een concreet dossier worden opgemaakt dat dient 

opgenomen te worden met de bevoegde minister.  

Strenger wordende OTS-procedure 

De vraag of alle luchtvracht als dringend kan beschouwd worden is uitgeklaard: Luchtvracht wordt als 

dringend beschouwd, hierop was één incident die de aanleiding was van dit actiepunt.  

Buitengaan 
Niet of te late beëindiging exportaangiftes 

De achterstand wordt door de douane weggewerkt door het inzetten van extra middelen. Deze 

achterstand is nog niet volledig weggewerkt maar gaat de goede richting uit. Van de ± 35 000 

achterstallige exportaangiftes zijn er nog ± 8 000 moeilijke gevallen die extra bewijs vereisen. 

Alternatieve Bewijsvoering: Huidige stand van zaken 

Sinds de versoepeling van de bewijsvoering vanaf 1/05/2016 door de ruime definitie van aanvaarde 

documenten heerst er enige onduidelijkheid. Om deze onduidelijkheid weg te werken wordt er een 

dossier opgesteld waarbij aanvaarde bewijsstukken verder worden gespecifieerd en gevolgd door een 

verduidelijkende communicatie.  

 

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Helpdesk_PLDA/News/ICT.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/Helpdesk_PLDA/News/ICT.pdf


Flexibele alternatieve bewijsvoering bij oude aangiftes 

De industrie had graag een meer flexibele alternatieve bewijsvoering voor de periode 03/2015 – 

11/2015 bekomen ter aanzuivering van deze oude aangiftes. Mevr. Dorothy Cardoen legt momenteel 

het DWU en UCC naast elkaar en bekijkt verder intern wat er mogelijk is en probeert daarover voor 

eind juni intern een consensus te bereiken. Ook binnen het Nationaal Forum wordt dit verder 

behandeld.  

Steekproeven bij oude aangiftes 

Bij AEO’s wordt 5% van de uitvoerzendingen gecontroleerd, of deze voor oude aangiftes kan 

teruggebracht worden naar 1% wordt ook intern door de douane autoriteiten verder behandeld. 

Bijkomende vraag of dit voor niet AEO’s van 100% naar 10% kan worden teruggebracht moet officieel 

worden gesteld aan het Nationaal Forum. 

ECS – Export Control System 

Gezien de volledige implementatie van de ECS-II flow pas haalbaar is vanaf 2018 is er een 

tussenoplossing voor 1 jaar voorzien via een koppeling aan de BRUcloud die enerzijds versnelde 

aanzuivering van exportzendingen mogelijk maakt en anderzijds niet interfereert met de ECS fase II.  

Ter verdere voorbereiding van ECS-II is intussen het elektronisch insturen van IE507 in PLDA verplicht 

vanaf 1/07/2017 met een overgangsfase t.e.m. 1/09/2017. 

Overig 
Implementatie UCC 

De invloed van het UCC op binnenkomende goederenstromen wordt voor de luchtvrachtindustrie 

momenteel in kaart gebracht. Dit wordt behandeld door het Nationaal Forum, werkgroep 

binnenbrengen, a.d.h.v. een ‘levend document’ dat door de luchtvrachtindustrie verder dient 

aangevuld te worden. 

Nationaal Forum 

Verdere deelname van de luchtvrachtindustrie aan de verschillende nationale werkgroepen binnen 

het Nationaal Forum wordt verder opgevolgd en gestimuleerd door ACB. 

Benchmarking 

N.a.v. een presentatie van “Fair@Link” over de douaneprocessen en de wisselwerking industrie-

douane autoriteiten in Frankfurt zijn er een aantal praktische vragen gesteld door de douane 

autoriteiten die intern worden opgenomen. Het is wenselijk dat deze vergelijking van processen in het 

kader van toekomstig regionaal overleg ook met andere luchthavens kan gebeuren. 

Strategisch comité 

Afvaardiging van luchtvrachtindustrie in het strategisch comité van Dhr. Vanderwaeren is 

goedgekeurd.  

 

 

 



Bijkomende verduidelijking over de te nemen acties bij bovenstaande actiepunten vindt u onderaan 

dit verslag bij punt 4. 

Dhr. Vanderwaeren gaf bovendien nog 2 extra topics die hij samen met de luchtvrachtindustrie wil 

behandelen: 

Trade facilitation 

De douane autoriteiten zijn steeds bereid om ondersteuning te bieden bij het aangaan van 

buitenlandse contacten met als doel het aantrekken van nieuwe goederenstromen. Ze hebben o.a. 

goede relaties met China maar ook bij het benaderen van andere landen wil de douane ondersteunen.  

Brexit 

De impact van de Brexit heeft een grote invloed voor België dat de douane in samenwerking met de 

industrie in kader wil brengen. Onderhandelingen/besprekingen voor een ‘soft brexit’ vangen aan in 

september en waarbij de douane vraagt aan de luchtvrachtindustrie om te reflecteren en assisteren 

bij het organiseren van een brexit waarbij er bovendien ook naar opportuniteiten wordt gekeken.  

3. Intentieovereenkomst 
Intentieovereenkomst is getekend: 

- Overzicht belangrijkste punten in dit verslag; 

- Volledige versie overeenkomst te vinden in de bijlage. 

Doel / Achtergrond 
Toekomstige samenwerking Douane luchtvrachtindustrie structureel vastleggen zodat er gezamenlijk 

kan gewerkt worden naar een efficiëntere samenwerking en informatie-uitwisseling zodat BRUcargo 

verder kan evolueren naar een nog succesvoller logistiek platform.  

Inhoud 
- Nationaal Forum: Overleg tussen industrie en douane wordt geïntegreerd binnen de 

structuur van het Nationaal Forum zodat dit overleg kan functioneren als Regionaal Forum. 

- Regionaal overleg met ACB en Douane directie Vlaams Brabant (Leuven): 6 bijeenkomsten 

per jaar. 

- Gezamenlijke strategische visie : Verder concretiseren van de gemeenschappelijke visie rond 

o Digitalisering van processen 

o Paperless maken van douaneprocessen 

o Wisselwerking douane-luchtvrachtindustrie 

- Opportuniteiten UCC verkennen: Verder in kaart brengen van de invloed die het UCC heeft 

op de goederenstromen.   

- Niet limitatieve opsomming: Ruimte om bijkomende topics te behandelen. 

- De intentieovereenkomst is voor een onbepaalde tijd aangegaan.  

 

4. Next steps 

Organisatie 
Nieuwe procedures 

Actie: Verantwoordelijke Deadline 



Lanceren van nieuwe procedures opnemen binnen 
regionaal overleg. 

AAD&A - ACB Wanneer van 
toepassing 

 

Wisselwerking ACB werkgroepen 
E-commerce 

Actie: Verantwoordelijke Deadline 

Lokale e-commerce projecten concretiseren, opstarten en 
opnemen in het Nationaal Forum.  

ACB : e-commerce wg Juni ‘17 

Nationale e-commerce werkgroep opstarten en eerste 
bijeenkomt vastleggen 

AAD&A  
Jan Van Wesemael 

juni ‘17 

Vertegenwoordiging ACB binnen de werkgroep ACB juni ‘17 
 

 

Operational Efficiency  

Actie: Verantwoordelijke Deadline 

Customs flow terugkoppelen naar douane bij verder 
uitwerken van freight export flow.  

AAD&A : Patrick Jodlowski juni ’17 

ACB : Operational efficiency wg 

Analyse van customs export flow opnemen in LEAN 
oefening ? 

AAD&A  

 

Binnenbrengen: SATO goederencomptabiliteit 
Bericht afgesloten dossier 

Actie: Verantwoordelijke Deadline 

Verder specifiëren van de vraag om overzichten te 
verkrijgen 

ACB : Stijn Op De Beeck Juni ‘17 

Gespecifieerde vraag/ vereisten doorsturen per mail 
naar Dhr. De Clerck. 

ACB Juni ‘17 

Analyse maken van eventuele operationele 
werkdruk die dit bijkomend met zich meebrengt.  

AAD&A : Chris De Clerck   

 

Vrachtlijst 126 

Actie: Verantwoordelijke Deadline 

Verder afstemmen interne procedures AAD&A Juni ‘17 

Gezamenlijke communicatie ter bevestiging deadline 
en overgangsperiode.  

AAD&A – ACB Juni ‘17 

  

Procedure correcties/manifestverbetering  

Actie: Verantwoordelijke Deadline 

Voorstel van procedures verder intern afstemmen  AAD&A dienst GCB: Sven Spreutels Juni ‘17 



 

Transit : Baantransport 
Lucht vervangend wegtransport 

Actie: Verantwoordelijke Deadline 

Dossier verder samenstellen : voorbeelden aanleveren ACB – Stijn Op De Beeck Juni ‘17 

Opnemen binnen ICARUS AAD&A – Sandy De Prins Juni ‘17 

 

Transit : Geplande noodprocedure 
Periodiek onderhoud : inkorting 

Actie: Verantwoordelijke Deadline 

Concreet dossier opmaken ter verantwoording van 
de inkorting van het periodiek onderhoud.  

ACB – AAD&A 07/07/2017 

Verder opnemen met de bevoegde minister AAD&A : Kristian Vanderwaeren  

  

Strenger wordende OTS procedure 

Actie: Verantwoordelijke Deadline 

Interne validatie door douane   AAD&A – brigade 07/07/2017 

 

Buitengaan 
Niet of te late beëindiging exportaangiftes  

Actie: Verantwoordelijke Deadline 

Verder opvolgen en behandelen : Update a.d.h.v. 
cijfers op het volgend regionaal overleg. 

AAD&A – ACB – BAFI 07/07/2017 

 

Alternatieve Bewijsvoering: Huidige stand van zaken 

Actie: Verantwoordelijke Deadline 

Dossier verder opmaken : verder specifiëren huidige 
aanvaarde bewijsstukken 

AAD&A – ACB 07/07/2017 

Verduidelijkende communicatie  AAD&A – ACB 07/07/2017 

 

Flexibele alternatieve bewijsvoering bij oude aangiftes 

Actie: Verantwoordelijke Deadline 

Intern verder behadelen en tot consensus komen AAD&A : Dorothy Cardoen ‘juni 17 

Verder behandelen op Nationaal Forum AAD&A - ACB 30/06/2017 

 

Steekproeven bij oude aangiftes 

Actie: Verantwoordelijke Deadline 



Vraag voor niet AEO’s officieel overmaken naar Nationaal 
Forum 

ACB Juni ‘17 

 

ECS – Export Control System 

Actie: Verantwoordelijke Deadline 

Verder koppelen en testen link BRUcloud   ACB : Marc Bogaerts 
Nallian : Jean Verheyen 

Juni ‘17 

Stimuleren van deelname aan de BRUcloud koppeling ACB Continu 

Informatiesessie koppeling ECS door BAFI BAFI : Alain de Heldt 8/06/2017 

Verder opvolgen en stimuleren van testen ECS fase II ACB Continu 

Operationeel zijn van link BRUcloud. AAD&A – ACB – BAFI 1/07/2017 

 

Overig 
Implementatie UCC 

Actie: Verantwoordelijke Deadline 

Opvolgen en aanvullen levend document met het gedeelte 
luchtvracht : Stimuleer industrie om hieraan deel te nemen.  

ACB :  Asap 

Update op volgende meeting WG binnenbrengen Stijn Op De Beeck  
Jan Van Wesemael  

? 

Afvaardiging vanuit BAFI op de WG binnenbrengen ACB – BAFI: Alain De 
Heldt 

? 

 

Nationaal forum 

Actie: Verantwoordelijke Deadline 

Blijven stimuleren deelname aan Nationaal Forum 
luchtvrachtindustrie  

ACB Continu 

Afvaardiging ACB in de werkgroep e-commerce ACB juni ’17 

 

Benchmarking 

Actie: Verantwoordelijke Deadline 

Verder benchmarken douaneprocessen met andere 
Europese luchthavens  

AAD&A – ACB 7/07/2017 

 

Strategisch comité 

Actie: Verantwoordelijke Deadline 

Bevragen industrie naar te behandelen topics binnen dit comité ACB juni ‘17 

 

Trade facilitation 

Actie: Verantwoordelijke Deadline 



Douane betrekken bij aangaan buitenlandse contacten 
om meer goederenstromen aan te trekken. (vb. China) 

AAD&A - ACB Wanneer van 
toepassing 

  

Brexit 

Actie: Verantwoordelijke Deadline 

Samen met douane reflecteren en assisteren bij 
onderhandelingen / besprekingen Brexit.  

AAD&A – ACB september ‘17 

Ook BAFI betrekken bij de onderhandelingen BAFI : Alain De Heldt september ‘17 

Specialist uitnodigen voor presentatie over Brexit.   7/07/2017 

 

Varia 

Actie: Verantwoordelijke Deadline 

Minister van Financiën uitnodigen op BRUcargo  ACB  november ‘17 

Rondleiding IT team (dienst GCB) AAD&A op BRUcargo ACB ‘juni 17 

Plannen en uitnodigen vergaderingen 2017 ACB ‘juni ‘17 

 


