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Smart seals DOEL v/d presentatie ?

 Algemene informatie & communicatie

 In overleg komen tot een goede werkprocedure

 NIET ! → beslissen over het wel of niet gebruik
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Wat ? - Waarom ? - Wie ? - Hoe ? - Waar ? - Wanneer ?



Smart seals WAT ?

 = ‘elektronische verzegeling’ die aan 
(zee)containers wordt aangebracht om deze dan 
via ‘track & trace’- en geofencing-applicatie op PC 
in realtime op te volgen = elektronische 
monitoring (positie van de container & status van de verzegeling)

 Piloot / opstartfase = beperkt aantal (15 stuks) →
mogelijkheid tot uitbreiding
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Smart seals WAT ?
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Smart seals WAAROM ? (1)

ALGEMEEN:

 Geïntegreerde veiligheidsaanpak op de strategische 
werklocaties…..  100% scanning

 Technologisch toezicht
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Smart seals WAAROM ? (2)

 Niet alle containers worden aangegeven of 
aangeboden voor controle

 Tussen het tijdstip van de lossing van een container 
en het uitvoeren van de douanecontroles: 
mogelijkheid tot onderschuiving of manipulatie 
van de lading (in het bijzonder m.b.t. gevoelige of verboden goederen) → 

de inhoud blijft niet altijd dezelfde

 Klassieke verzegeling = geen auditief, visueel of 
elektronisch signaal op het ogenblik van de 
verbreking of manipulatie  SMART SEAL
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Smart seals WAAROM ? (3)

 Een verhoogde zekerheid dat de smart verzegelde 
containers voor controle worden aangeboden, of 
anders met zekerheid worden gelokaliseerd of 
opgespoord

 De aanwezigheid van een ongeschonden smart seal 
geeft de controleambtenaren de zekerheid dat de 
aangeboden goederen daadwerkelijk de goederen 
zijn die initieel geselecteerd zijn voor controle
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Smart seals WAAROM ? (4)

 Juiste inning van de verschuldigde douanerechten 
& stoppen (inbeslagname) van verboden/criminele 
goederen

 Fraude en smokkel worden teruggedrongen en 
ontmoedigd

 Frustratie door het niet aanbieden van 
geselecteerde containers vermindert bij de 
controleambtenaren
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Smart seals WIE ?

 Betrokken AAD&A-diensten : Bewakingsteam 
(24/7-permanentie), toezichtsambtenaren, GIP 
LO & RO (scandiensten), selectiediensten, SD ICT 
& TEOO, O&O

 Betrokken Economische operatoren : 
Terminaluitbater – eigenaar van de 
goederen/aangever - transporteur
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Smart seals HOE ?

 Welke containers ? : bepaald door AAD&A → 

communicatie aan terminaloperator (aangever) (info-

prearrival-SATO-DAU)

 Bijzondere aandachtspunten ! = Toegang tot de 
terminal (vrijzetzone)

1.) het ogenblik van het aanbrengen van de smart 
seal: = niet de ‘gate out’ / = wel bij lossing van het 
schip
2.) de AAD&A brengt de smart seal aan: gebruik 
van een elektronische sleutel & correcte 
bevestiging + inbrengen van de overeenkomstige 
gegevens in de applicatie
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Smart seals WAAR ?

 In eerste instantie toepassing bij de 
terminaloperatoren in de Haven van Antwerpen
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Smart seals WANNEER ?

 Start = 1e kwartaal van 2018

 voorwaarden operationalisering = op punt:

• Interne AAD&D-opleiding & -werkprocedure

• FOD ICT-werkomgeving

• Economische operatoren: geautomatiseerde 
kennisgevingsberichten
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TEOO coördinaten
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jan.deschepper@minfin.fed.be

 Mario Van den broeck – Adviseur
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Artikel van 12-08-2017: “Drugsgeweld schaadt imago Antwerpse haven”
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Bron: MAR-INFO south meeting in Ivry-Sur-Seine – 08 & 09-11-2017
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Bron: MAR-INFO south meeting in Ivry-Sur-Seine – 08 & 09-11-2017


