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Programma
•
•
•
•
•
•
•
•

inleiding – Alain Muyshondt
maak kennis met TVH – Sophie Leplae
TAO – Yves Ryckbosch
omzendbrief koerierdiensten – Annie Vanherpe
pauze
Brexit – Fergus McReynolds
vragenronde – Annie Vanherpe
volgende vergadering

AA Douane & Accijnzen – Regionaal Forum Gent

3

REGIONAAL FORUM GENT

TVH
Sophie Leplae
Global Trade Compliance Manager
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TAO
Yves Ryckbosch
Adviseur – Afdelingshoofd a.i. Finance

AA Douane & Accijnzen – Regionaal Forum Gent

5

Aanzuivering NCTS-documenten
&
Opvolging uitvoeraangiften
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Deel 1. Aanzuivering NCTS-documenten.
 Ideaal scenario : Bericht van aankomst (IE006/IE007)
en een controleresultaat (IE018) conform (code A2)
ontvangen van kantoor van bestemming.
→ Resultaat NCTS-aangifte is aangezuiverd
 Bij problemen :
1. Consulteer alle NCTS-aangiften met status
“onderzoek aanbevolen”.
2. Nasporingsprocedure opstarten ten laatste 7
dagen na het verstrijken van de uiterste datum
van geldigheid van de NCTS-aangifte.
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Doel van de “nasporingsprocedure”.
 Bekomen van het bewijs van het einde van de regeling
met het oog op de zuivering van de aangifte.
 Wanneer dergelijk bewijs niet voorhanden is, zullen de
resultaten van de nasporingsprocedure de bevoegde
autoriteit van het KvV moeten toelaten om :
na te gaan onder welke voorwaarden de schuld is
ontstaan;
de schuldenaar(s) te identificeren;
vast te stellen welke autoriteit bevoegd is voor de
invordering van de (douane)schuld.
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Meest voorkomende afwijkingen van
“ideaal scenario”.
Meest voorkomende situaties :
1. Geen bericht van aankomst (IE006/IE007).
2. Bericht van aankomst (IE006/IE007) maar geen
controleresultaat (IE018).
3. Bericht van aankomst (IE006/IE007) en een
controleresultaat (IE018) niet conform (code B1).
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Situatie nr. 1 :
Geen bericht van aankomst (IE006/IE007).
Consulteer vak 8 “geadresseerde”: is dit voldoende ingevuld?
(voldoende betekent dat het volledige adres van de geadresseerde
overeenkomt met de Lidstaat of het partnerland van bestemming)
 1. Voldoende “start nasporing” (IE142)

De aangezochte autoriteit heeft 28 dagen om te antwoorden indien
de aangever nog niet werd gecontacteerd.
De aangezochte autoriteit heeft 40 dagen om te antwoorden indien
de aangever wel reeds werd gecontacteerd.
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 2. Onvoldoende:
o indien bericht van doorgang (IE118) : start nasporing (IE142)

De aangezochte autoriteit heeft 28 dagen om te antwoorden indien
de aangever nog niet werd gecontacteerd.
De aangezochte autoriteit heeft 40 dagen om te antwoorden indien
de aangever wel reeds werd gecontacteerd.
o indien geen bericht van doorgang (IE118) : versturen verzoek
om inlichtingen naar aangever (IE140)

TIMER : 28 dagen om te antwoorden
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Situatie nr. 2 :
Bericht van aankomst (IE006/IE007) maar geen
controleresultaat (IE018).
Start nasporing (IE142) naar kantoor van bestemming.

De aangezochte autoriteit heeft 28 dagen om te
antwoorden indien de aangever nog niet werd
gecontacteerd.
De aangezochte autoriteit heeft 40 dagen om te
antwoorden indien de aangever wel reeds werd
gecontacteerd.
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Situatie nr. 3 :
Bericht van aankomst (IE006/IE007) en een
controleresultaat (IE018) niet conform (code B1).
Controleresultaat B1 te behandelen binnen maximum
14 dagen na ontvangst.
B1 zonder invordering => NCTS-aangifte “aanzuiveren”.
Of
B1 met (vermoedelijk) invordering brief sturen
naar de aangever.

TIMER : 28 dagen om te antwoorden
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Antwoord van de aangever (IE141 of papier)
op opstarten van nasporing (IE140).
 Voldoende voor nasporing -> Starten nasporing met bericht naar KvB (IE142).
 Onvoldoende voor nasporing:
1. Gunstige elementen : wachten op bijkomende info tot het einde van de
maand die volgt op de initiële periode van 28 dagen.
2. Geen enkel gunstig element : aangever informeren (mail) :
- Dat hij voldoende elementen dient voor te leggen voor het einde van
de maand die volgt op de initiële periode van 28 dagen.
- Dat de invordering onmiddellijk wordt opgestart indien geen
antwoord.
3. Bij afwezigheid van een antwoord bij het verstrijken van hierboven
vermelde termijnen : dossier voorbereiden voor invordering.
 Voorleggen van een “alternatief bewijs” :
1. Voldoende : Betrokken NCTS aangifte wordt “aangezuiverd” + opleggen
minnelijke schikking ten belope van €125.
2. Onvoldoende dossier voorbereiden voor invordering + niet-zuivering
laten weten aan de borg.
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Komen in aanmerking als alternatief bewijs
(Artikel 312 Uitvoeringsverordening (EU) 2447/2015).
De regeling Uniedouanevervoer wordt geacht naar behoren te zijn beëindigd wanneer de
houder van de regeling ten genoegen van de douaneautoriteit van de lidstaat van vertrek
een van de volgende documenten overlegt, die de goederen identificeren:
1. Een door de douaneautoriteit van de lidstaat van bestemming gewaarmerkt
document aan de hand waarvan de goederen kunnen worden geïdentificeerd en
waaruit blijkt dat de betrokken goederen bij het douanekantoor van bestemming zijn
aangebracht of bij een toegelaten geadresseerde zijn afgeleverd;
2. Een document of een registratie van de douane, door de douaneautoriteit van een
lidstaat gewaarmerkt, waaruit blijkt dat de betrokken goederen het douanegebied
van de Unie fysiek hebben verlaten;
3. Een douanedocument dat is afgegeven in een derde land waar de goederen onder
een douaneregeling zijn geplaatst;
4. Een in een derde land afgegeven document dat is geviseerd of anderszins door de
douaneautoriteit van dat land is gewaarmerkt waarin wordt vastgesteld dat de
goederen worden geacht zich in dat land in het vrije verkeer te bevinden.
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Geen antwoord van de aangever (IE141 of papier) op
opstarten van nasporing (IE140).
 Dossier voorbereiden voor invordering + verwittigen van de
borg van de niet-zuivering.
 OPMERKING :
Indien T2/T2F/T2SM -> Opstellen :
 PV BTW
 Nota aan de Administratie Geschillen – Centrale
component
 Brief aan aangever om hem te informeren over de
overdracht naar de AAFisc en opleggen minnelijke
schikking.
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Antwoorden van kantoor van bestemming op
opstarten van nasporing (IE142).
 A. Ontvangst van een verzoek om inlichtingen in MCC (IE145)
van de aangezochte autoriteit.
 B. Geen antwoord van de aangezochte autoriteit :
• Aangever contacteren.
• Indien aangever reeds werd gecontacteerd dossier
voorbereiden voor invordering + niet –zuivering laten
weten aan de borg.
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 C. Antwoord van de aangezochte autoriteit :
- IE006 en/of IE018 verstuurd
• Bericht van aankomst IE006 en een controleresultaat
(IE018) code A (conform)-> aangifte komt automatisch
in de status aangezuiverd + dossier in dossierbeheer
“afgehandeld”.
• Bericht van aankomst IE006 maar geen
controleresultaat (IE018)
• Bericht van aankomst IE006 en een controleresultaat
(IE018) code B1 (niet conform)
- Onbekende zending (IE143 - Code 1)
→ dossier voorbereiden voor invordering + niet–
zuivering laten weten aan de borg.
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- Dubbel gebruik (IE143 - Code 2) -> Versturen brief naar
aangever
• Antwoord van de aangever binnen gestelde termijn
van 28 dagen
1. Niet bevestigd : samenstellen dossier
invordering + niet –zuivering laten weten aan de
borg.
2. Bevestigd : annuleren + opleggen minnelijke
schikking van €125.
• Geen antwoord van de aangever
→ dossier voorbereiden voor invordering + niet –
zuivering laten weten aan de borg.
- Papieren controleresultaat teruggezonden (IE143 - Code 3)
- Overdracht invordering (IE143 - Code 4)
AA Douane & Accijnzen
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Meer info
 Instructie 2017/I/39 betreffende de niet-zuivering van
aangiften voor douanevervoer, aangiften NCTS-TIR en
carnets TIR (26 mei 2017).
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Deel 2. Opvolging uitvoeraangiften.
Bevoegdheden TAO :
 2.1 Behandelen van de uitvoerbevestiging voor de aangiften
type Z gevolgd door een NCTS-document.
 2.2 Registreren van de uitvoerbevestiging op basis van
alternatieve bewijzen.
 2.3 Opvolging van uitvoergaangiften waarvoor 90 dagen na
vrijgave geen exportbevestiging werd geregistreerd.
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2.1 Behandelen van de uitvoerbevestiging voor de aangiften
type Z gevolgd door een NCTS-document.

 TAO vraagt bij de operatoren een lijst op van alle
uitvoeraangiften type Z, gevolgd door een
transitaangifte.
 Deze lijst moet in Excelformaat worden aangeleverd.

 Op basis van deze lijst, kan TAO de uitvoer bevestigen.
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2.2 Registreren van de uitvoerbevestiging op basis van
alternatieve bewijzen.
Dit bewijs kan met name worden geleverd door middel van een van de volgende
stukken of een combinatie daarvan (Artikel 335 Uitvoeringsverordening (EU)
2447/2015) :
a) een kopie van de pakbon die door de geadresseerde buiten het
douanegebied van de Unie is ondertekend of gewaarmerkt;
b) het betalingsbewijs;
c) de factuur;
d) de pakbon;
e) een document, ondertekend of gewaarmerkt door de marktdeelnemer
die de goederen buiten het douanegebied van de Unie heeft gebracht;
f) een document, verwerkt door de douaneautoriteit van een lidstaat of
een derde land in overeenstemming met de regels en procedures die in
die staat of dat land van toepassing zijn;
g) de administratie van de marktdeelnemer waaruit de levering van
goederen aan schepen, luchtvaartuigen of offshore installaties blijkt.
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Vereenvoudigde procedure AEO.
Indien aan een aantal voorwaarden is voldaan kan een aanvraag voor
uitvoerbevestiging worden ingediend waarbij slechts voor 5% van de niet voor
export bevestigde aangiften een alternatief bewijs moet worden voorgelegd. De
voorwaarden zijn :
 de uitvoerder of douane-expediteur moet in België gevestigd zijn;
 de uitvoerder of douane-expediteur moet het statuut van AEO hebben;
 de gehele procedure moet plaatsvinden in België (kantoor van uitvoer in België
en kantoor van uitgang in België) dus uitsluitend in het kader van de directe
uitvoer;
 deze procedure kan enkel van toepassing zijn voor bedrijven die minstens 20
ontbrekende bevestigingen van uitgang hebben en dit in één enkele keer
voorgelegd;
 de aangifte bevindt zich in een status “goederen vrijgegeven”; EN
 de aangifte werd geldig gemaakt op het principieel bevoegd kantoor van
uitvoer.
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Indien aan alle voorwaarden voldaan kan voor de in aanmerking komende
uitvoeraangiften binnen een termijn van 60 dagen, te rekenen vanaf de datum
van aanvaarding van de uitvoeraangifte, een aanvraag tot exportbevestiging
naar TAO worden doorgestuurd.
(Voor meer info zie omzendbrief “Alternatieve bewijzen in het kader van ECS –
Vereenvoudigde procedure voor AEOC of AEOF” D.I. 537.0/D.D. 008.608 –
16/10/2014).
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2.3 Opvolging van uitvoergaangiften waarvoor 90 dagen na
vrijgave geen exportbevestiging werd geregistreerd.
 TIMER 90 dagen na vrijgave  mail/brief naar uitvoerder/aangever voor
voorlegging van alternatieve bewijsvoering.
2 mogelijkheden:
1. Bij onvoldoende of geen antwoord binnen maximum 150 dagen
na vrijgave  ambtshalve annulatie + informeren per brief
uitvoerder/aangever.
2. Antwoord voldoende  uitvoer bevestigen.

 TIMER 150 dagen na vrijgave:
2 mogelijkheden:
1. Uitvoeraangifte ambtshalve annuleren indien geen alternatieve
bewijsvoering werd voorgelegd.
2. Uitvoer bevestigen indien wel alternatieve bewijsvoering werd
voorgelegd.
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Vragen?
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Dank u voor uw aandacht!

AA Douane & Accijnzen – Regionaal Forum Gent

35

REGIONAAL FORUM GENT

Koerierdiensten
Annie Vanherpe
Klantencoördinator – communicatieambtenaar
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D.I.535.9 Koerierdiensten
Vraag: e-commerce en koerierdiensten – wat zijn de voor- en nadelen van het maken van eigen invoeren uitvoeraangiften voor kleine zendingen gezien de procedure vermeld in de omzendbrief D.I.535.9
(gebruik van een vereenvoudigde procedure met 1 goederencode)
Gesteld door: Brady

Antwoord:
Voormelde omzendbrief mag enkel door koerierdiensten worden gebruikt bij inklaring van kleine
zendingen (expreszendingen) en heeft geen betrekking op zendingen ingeklaard door douane-expediteurs
of andere ondernemingen.
Deze nota kan dus niet worden gebruikt door de bedrijven, ook niet voor kleine zendingen tenzij ze de
afhandeling ervan volledig aan de koerierdienst overlaten.
Een samenvatting van de omzendbrief:
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D.I.535.9 Koerierdiensten
Expreszending: een artikel dat wordt verzonden in het kader van een geïntegreerde dienst bestaande in
ophaling, vervoer, douaneafhandeling en levering op versnelde/tijdgevoelige basis. Het artikel moet steeds
traceerbaar zijn en onder toezicht blijven.
Kan zowel gaan om goederen met of zonder handelskarakter en al dan niet vrij van certificaten,
vergunningen, enz ….
INVOER
Aangifte: mondeling
Voorwaarden:
• vrijgave voor het vrij verkeer
• vrijstelling van verschuldigde belastingen
Voor:
• goederen zonder handelskarakter en particuliere zendingen (max 45 euro)
• commerciële goederen met een waarde per zending en per aangever van niet meer dan 22 euro of
zendingen die geen deel uitmaken van een regelmatige reeks van zendingen of onderdeel zijn van
een groter transport
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D.I.535.9 Koerierdiensten
Aangifte: summiere aangifte
Voor goederen:
• die beantwoorden aan de omschrijving expreszending
• en waarvoor geen mondelinge aangifte kan worden gedaan
In alle andere gevallen dient verplicht de gewone procedure te worden gevolgd.
Uitzondering:
- goederen met een waarde van meer dan 22 euro doch minder dan 150 euro
- onderworpen aan een BTW van 21%
- geen andere rechten of heffingen verschuldigd
- geen vergunningen vereist
=> invoeraangifte met toepassing van de goederencode 8538 9099 99
(Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij post 8535, 8536 of 8537, andere)
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D.I.535.9 Koerierdiensten
UITVOER
Aangifte: mondeling
Voor:
• goederen zonder handelskarakter verstuurd door particulieren (max 45 euro)
• commerciële goederen met een gewicht per zending en per aangever van niet meer dan 70 kg of
zendingen die geen deel uitmaken van een regelmatige reeks van zendingen of onderdeel zijn van
een groter transport
Aangifte: inschrijving in de administratie van de koerierdienst + summiere aangifte op het tijdstip van
uitgaan
Voor: zendingen met een waarde van meer dan 45 euro tot en met 1000 euro
Aangifte: uitvoeraangiften type Z
Voor: zendingen met een waarde van meer dan 1000 euro
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Vragen?
Dank u voor uw aandacht!
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Brexit
Fergus McReynolds
Director of EU affairs
EEF
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The future UK – EU trade relationship

Fergus McReynolds
Director of EU Affairs
EEF, the UK manufacturers’ organisation

Overview

About EEF, the UK Manufacturers’ organisation

UK Brexit Plans

Priorities for manufacturing
UK – EU Trade

Brexit Headlines
UK-EU Negotiations commence
• UK Exit talks commenced in June, scheduled for a week every month
• Negotiations will cover three key areas, in this sequence of discussion:
• Withdrawal Agreement—including: ’the divorce settlement’; EU Citizens Rights; Irish
Border and other apportionment of other liabilities
• Future relationship between UK & EU—the relationship framework including on
Trade
• Timing: —a ‘transition’ period between withdrawal and a new relationship commencing
• EU require significant progress on an orderly Withdrawal, before other discussions. UK still
seeking to widen the scope of the early negotiation phases.

UK Position Papers: government sets out proposals on key future UK-EU relationship
priorities.
• 12 Papers to be published from Aug--Customs; Trade in goods; Dispute Resolution; Irish
Border
• To provide some clarity to businesses as well as give the EU some ‘food for thought’
• Much for business to respond too. Govt continues to shape its influencing position

Brexit Headlines
UK Parliament
• EU (Withdrawal) Bill --aims to ensure that European law will no longer apply to the UK
after Brexit.
• EU (Withdrawal) Bill--the largest legislative project ever undertaken in the UK. Aims to:
• repeals the European Communities Act 1972 on the exit day
• seeks to copy over into domestic UK law all existing direct EU legislation before the exit
day to avoid a black hole in the UK statute book
• ‘executive powers’ to deal with deficiencies in the transposition of EU law into national
law.

• The Bill will now be scrutinised across both Houses of Parliament. It will be subject to
intense review and the Government’s approach will be open to political challenge.
• White Papers: Government proposals for new legislation to be published in the autumn:
• Trade: new legal base for UK’s EU and global trade options. Focus on trade remedies-Anti-dumping; Anti-subsidising; Safeguards

• Customs: new legal base for customs formalities on leaving the EU Customs Union.
Focus on powers to operate standalone customs, VAT and excise systems post-Brexit

UK Manufacturing priorities from Brexit
Transition deal: key principles
• Access to the Single Market and Customs Union
• an early agreement on guarantees for EU citizens
• Open border between Ireland and Northern Ireland; and Great Britain and Ireland
Final Agreement between the UK and the EU27

• tariff-free goods trade between the United Kingdom and the EU27
• minimal customs formalities at economic border points between UK and EU27
• continued mutual recognition of goods
• Flexible system for the movement of labour and skills

• Protection of the benefits from access to the existing EU trade and other
agreements
• Ability to negotiate trade agreements with the rest of the world

UK – EU trade

• Two background papers:

Key Trade Policy Agreement Options for the UK
• Highlights various models of engagement the EU has with other countries such as
the EEA (Norway et al), bilateral agreements(Switzerland) and a Customs Union
(Turkey)
Life After the Single Market and Customs Union: Post-Brexit trade issues at the border
• There will be trade ‘friction’ at the UK-EU border in the form of:
• Tariffs
• Proving origin (through Rules of Origin)
• Increased customs administration at the border

Government position paper: Customs
• Government Customs Paper - sets out initial positions on the customs
mechanisms going forward.

• The paper aims to provide a single point of change for UK businesses
• Proposes two scenarios and for the first time recognises the likely trade
‘friction’ after leaving the EU Customs Union.
• a highly streamlined customs arrangement that attempts to continue
elements of current arrangements with some new simplified procedures
using technology-based solutions;
• a new customs partnership with the EU, which attempts to mimic the
EU border in the UK in a way that claims to remove the need for a UK-EU
customs border.
• Both scenarios propose for the first time an interim (transitional)
arrangement a time-limited period
• EEF views: welcome the aim to provide a single point of change but neither
proposal achieves this and we are concerned that in fact these options will
take time to negotiate, and businesses may need to adjust twice to new
customs formalities.

ANY QUESTIONS?

Fergus McReynolds

Director of EU Affairs
fmcreynolds@eef.org.uk

Dank u voor uw aandacht!
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Vragenronde
Annie Vanherpe
Klantencoördinator – communicatieambtenaar
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Vragen vorige vergadering
Vraag: voorleggen van de nodige stukken bij documentaire controle in Antwerpen
Gesteld door: LDC
Antwoord: door Sophany Ramaen (verontschuldigd)

Ingeval van documentaire controle is het steeds de bedoeling dat de bij de aangifte horende bijlagen
worden voorgelegd.
Dit kan via mail, maar:
- indien de bestanden te omvangrijk zijn is het logistiek niet haalbaar om alles door onze diensten te
laten afprinten
- een aantal documenten kan enkel worden gecontroleerd indien de originelen worden voorgelegd
(certificaten EUR 1, ATR, Form A, invoer- of uitvoervergunningen, …)
De verantwoordelijke teamchef Erik Van Poucke (erik.vanpoucke@minfin.fed.be) kan steeds worden
gecontacteerd om na te gaan of de mail kan worden gebruikt (max. 15 bijlagen afhankelijk van het
aantal pagina’s per bijlage) of als de documenten moeten worden verstuurd.
AA Douane & Accijnzen – Regionaal Forum Gent
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Nieuwe vragen
Reeds behandelde vragen:
Brexit: PSS, MBZ,
Koerierdiensten: Brady
TAO: LDC, Portmade
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Nieuwe vragen
Vraag: toepassing art. 257 Algemene Wet inzake D&A voor allerlei overtredingen ?
Gesteld door: LDC
Antwoord:
De Algemene Wet van 18/07/1977 bevat alle wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn op
gebied van douane en accijnzen. Naast het vastleggen van een aantal definities, tarieven en vrijstellingen
omvat het ook een aantal modaliteiten rond het in het vrij verkeer brengen van goederen, uitvoer en
andere douaneregelingen. Daarnaast komen er ook nog een aantal zaken zoals borgen en betalingen,
maar ook overtredingen en bestraffingen aan bod.

Art. 220 tot 266 omvat de boeten en bestraffingen.
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Nieuwe vragen
Art 257 § 1: overtredingen op (douane- en accijns-) documenten, opgemaakt in het kader van een
douaneregeling, die niet binnen de voorziene termijn aan de douane worden aangeboden, overgelegd of
aangezuiverd, zoals bepaald in die douaneregeling (bv. onregelmatige aanzuivering T-document);
= geldboete van 125 tot 375 euro + ev. betaling van de verschuldigdheden
Art 257 § 3: overtredingen op goederen die, zonder voorafgaande toelating, een andere bestemming
krijgen dan de in de douanedocumenten voorziene bestemming;
Art 259: gebruikmaking van valse/misleidende/onjuiste documenten met het oog op het opzettelijk
bedriegen van de douane;
Art 260: gebruikmaking van valse attesten zodat ten onrechte een preferentieel regime wordt verkregen
of waardoor buitenlandse douane wordt bedrogen;
Art. 261: alle andere overtredingen.
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Nieuwe vragen
Gezien:
- de meeste overtredingen op document gebeuren
- het grote toepassingsgebied
wordt dus meestal art 257 § 1 in de transactionele beslissing vermeld en wordt een minimum boete van
125 euro opgelegd.

Wie wordt er aangeschreven ?
Iedere marktdeelnemer of aangever die op het document wordt vermeld of waarvan na onderzoek wordt
vastgesteld dat hij op dat document had moeten staan kan worden aangeschreven.
Iedereen die zich niet kan vinden in een transactionele beslissing, kan zich steeds wenden tot de persoon
die deze beslissing heeft genomen, voor ofwel meer uitleg over de boete ofwel voor het voorleggen van
bijkomende info/bewijsstukken die aanleiding kunnen geven tot herziening van het dossier.
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Nieuwe vragen
Vraag: promotie AEO en 3C
Gesteld door: PSS
Antwoord:
Regio Gent = 106 AEO vergunningen / 454 in BE = 23,3 %
Interesse ? Neem contact op met de Klantencoördinator
(Annie Vanherpe 04707/52 043 of Kevin Volkaert 0257/87 622)
3C : er zal in het najaar hierop worden teruggekomen door de dienst Klantenmanagement – afd.
Communicatie van de Centrale Component
(Werner Rens 0257/80 671 of Silvie Hutsebaut 0257/83 874)
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Regionaal Forum
Het regionaal forum heeft tot doel om:
•
een algemeen antwoord te voorzien op jullie vragen
•
een interessant topic toe te lichten
Graag jullie voorstellen voor de volgende vergadering mailen, voor 1/11/2017, naar:
Voka:
Daphne Renier (Daphne.Renier@voka.be)
Douane: Annie Vanherpe (annie.vanherpe@minfin.fed.be)
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Vragen?
Dank u voor uw aandacht!
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REGIONAAL FORUM GENT
Bedankt voor uw deelname aan de vergadering RFG
Datum volgende vergadering: vrijdag 08/12/2017
Locatie: 8850 Ardooie
Gastbedrijf: Sioen Industries
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