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PROGRAMMA

•
•
•
•
•
•

inleiding – Alain Muyshondt
maak kennis met Barco – Christ Devos
EIDR + omzetting douanevergunningen – Tom Vancoppenolle
pauze
vragenronde – Annie Vanherpe
volgende vergadering

3

REGIONAAL FORUM GENT
BARCO

CHRIST DEVOS
MANAGER TRAFFIC

REGIONAAL FORUM GENT
EIDR
OMZETTING DOUANEVERGUNNINGEN

TOM VANCOPPENOLLE
ADVISEUR – OPERATIONS CABC GENT

EIDR
GEWIJZIGDE WETGEVING INZAKE VERGUNNINGEN
VEREENVOUDIGING
+
OMZETTING VERGUNNINGEN NAAR DWU

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Definitie EIDR + aanvraag
Gewijzigde voorwaarden vergunningen EiDR
Alternatieven EiDR
Bespreking bestaande vergunningen en mogelijke opties
Werkwijze omzetting vergunningen naar DWU
Vergunning doorlopende zekerheidstelling + case
Vragen

1. DEFINITIE EIDR + AANVRAAG

1. DEFINITIE EIDR + AANVRAAG
• 3 types van vereenvoudigingen :
- EIDR – entry in the declarant’s records : inschrijving in de administratie
van de aangever
Regelingen : invoer – vrij verkeer / douane-entrepots / actieve veredeling
/ tijdelijke invoer / bijzondere bestemming
- Vereenvoudigde aangifte
- Gecentraliseerde vrijmaking

1. DEFINITIE EIDR + AANVRAAG
• Definitie
= douaneaangifte doen aan de hand van een inschrijving in de administratie van
de aangever
• Elektronisch;
• Wijze voor het indienen van een douaneaangifte voor het plaatsen van goederen onder een
douaneregeling.

• Waar aanvraag indienen:

• Bij team vergunningen bevoegd over de plaats waar de hoofdadministratie voor
douanedoeleinden zich bevindt of waar deze toegankelijk is, en waar op zijn een minst een
deel van de activiteiten, die onder de vergunning EiDR vallen (exploitatiezetel), zal worden
uitgevoerd (art. 22 §1 DWU) (regio Gent : da.klama.kb.gent@minfin.fed.be);
• Indien regio-overschrijdend : team vergunningen bevoegd over de exploitatiezetel waar de
hoofdadministratie voor douanedoeleinden wordt bijgehouden.

• Aanvraagformulier : zie website FOD Financiën (Douane <
douanevergunningen < aanvraagformulieren)

2. GEWIJZIGDE VOORWAARDEN VERGUNNINGEN EIDR

GEEN EIDR MOGELIJK
Vervoer van goederen
(douanevervoer)

Uitvoer/wederuitvoer

Aangiften met regeling 42
of 63

Uitvoer van
accijnsgoederen

INF-documenten

Uitzondering :

Uitzondering :

- Geen aangifte voor vertrek
(art 245 DA)
EN

Uitvoerbeweging gebeurt
uitsluitend over grondgebied
van 1 lidstaat

- Kantoor van uitvoer =
kantoor van uitgang of beide
kantoren hebben regeling
getroffen dat er
douanetoezicht is bij uitgang
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Tijdelijke opslag

Uitzondering :
Douane heeft overeenkomst
gesloten om andere middelen
van elektronische uitwisseling
van inlichtingen te gebruiken.

VOORWAARDEN TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN VERGUNNING – DEEL 1
(NA TE GAAN TIJDENS AANVRAAG)

1. EORI;

2. Gevestigd in het douanegebied van de Unie;
3. Ingediend bij bevoegde douaneautoriteit (artikel 22, lid 1, derde alinea DWU);
4. Gedurende het jaar voorafgaand aan de aanvraag, is er geen gelijkaardige
beschikking EIDR nietig verklaard of ingetrokken op grond van het feit dat de
aanvrager niet heeft voldaan aan een krachtens die beschikking opgelegde
verplichtingen.

VOORWAARDEN TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN VERGUNNING – DEEL 2
(NA TE GAAN TIJDENS VOORAFGAANDE AUDIT)
1. Geen ernstige of herhaalde overtredingen van de douanewetgeving en
belastingvoorschriften (art 150 DA en art 39, a DWU) en geen strafblad met
zware misdrijven in verband met de economische activiteit van de
aanvrager;
2. Handelingen en goederenstroom goed onder controle heeft dankzij een
handels- en vervoersadministratie die passende douanecontroles mogelijk
maakt (artikel 39, b DWU + art 150 DA);
LET OP:
De administratie voor douanedoeleinden van de aanvrager moet geïntegreerd worden in het
boekhoudsysteem van de aanvrager of er zijn kruiscontroles mogelijk (art 25 IA).

3. Praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties (art. 39, d DWU + art
150 DA).

EIDR - VERTEGENWOORDIGING
Directe vertegenwoordiging

EIDR op naam van expediteur

OK onder voorwaarden :
expediteur heeft toegang tot
elektronisch systeem operator en
operator voldoet aan VW EIDR

EIDR op naam van expediteur +
OK onder voorwaarden :
vergunning bijzondere regeling (DE, TI, expediteur heeft toegang tot
BB, AV, PV) op naam van operator
elektronisch systeem operator en
operator voldoet aan VW EIDR

Indirecte vertegenwoordiging

OK

NIET OK

EIDR op naam van operator

OK

NIET OK

EIDR op naam van operator +
vergunning bijzondere regeling (DE, TI,
BB, AV, PV) op naam van operator

OK

NIET OK

WELKE TYPES EIDR VERGUNNINGEN BESTAAN ER?

Per douaneregeling moet er een apart aanvraagformulier worden
ingevuld.

Er zijn 4 types van EIDR vergunningen invoer (aanvraagformulier vak13d) :
1/ EIDR met kennisgeving en zonder globalisatie ;
2/ EIDR zonder kennisgeving en zonder globalisatie ;
3/ EIDR met kennisgeving en met globalisatie ;
4/ EIDR zonder kennisgeving en met globalisatie (SBA aanpak).
Zonder kennisgeving = ontheffing van kennisgeving van aanbrengen

VOORWAARDEN VOOR ONTHEFFING VAN AANBRENGEN
= vrijstelling van kennisgeving (art 182 lid 3 DWU):
1. AEOC;
2. De aard van de goederen en de goederenstroom van de betrokken goederen rechtvaardigen dit en zijn bekend
bij de douaneautoriteit (= niet-dienstverlener);

3. Het toezichthoudende douanekantoor heeft toegang tot alle informatie welke zij nodig acht om controles te
doen, indien nodig; (= geïntegreerde boekhouding);
4. Op het moment van de inschrijving in de administratie zijn de goederen niet langer onderhevig aan verboden of
beperkingen, tenzij in de vergunning anders is bepaald. In dit geval dient de aanvrager te beschikken over een
toereikende procedure voor het omgaan met invoer- en uitvoervergunningen in verband met verboden en
beperkingen (waaronder maatregelen om een onderscheid te maken tussen goederen die zijn onderworpen aan
verboden of beperkingen en andere goederen en maatregelen om toe te zien op de naleving van deze verboden
en beperkingen);
5. De aangever moet in de mogelijkheid zijn om een kennisgeving te bezorgen wanneer de douane dit verzoekt;
6. De aanvrager kan aantonen dat de inschrijving voor de vrijgave juist is en dient voor het opmaken van de
aanvullende aangifte.

INSCHRIJVING IN DE ADMINISTRATIE EN AANVULLENDE AANGIFTE

• De douaneaangifte in de vorm van een inschrijving moet ten minste de
gegevens van de vereenvoudigde aangifte bevatten;
• De inschrijving in de administratie wordt gevolgd door een aanvullende
aangifte:
• binnen de 10 dagen na vrijgave van de goederen of
• binnen de 10 dagen na verstrijken van de periode waarop zij betrekking heeft (ingeval
van globalisatie – maximum maandglobalisatie)

• GEEN aanvullende aangifte:
• Plaatsing onder de regeling douane-entrepot; (opgelet : de voorafgaande regeling moet
elektronisch + automatisch aangezuiverd worden) of

Geen
kennisgeving

Kennisgeving in
de vorm van email

Aanvaarding

Aanbrengen
(= kennisgeving)

Vrijgave

Aanvullende aangifte

Op moment van
inschrijving in de
administratie

Niet van toepassing

Op moment van
inschrijving in de
administratie

d.m.v. e-mail

Na verstrijken
van timer

Ja, binnen 10 dagen na vrijgave
of binnen 10 dagen na
verstrijken periode bij
globalisatie

Dataset =
vereenvoudigde
aangifte

Uitzondering:
- Inslag in DE

! Wordt steeds voorzien in
vergunning.
Kennisgeving in
de vorm van
PLDA-aangifte

d.m.v. insturen PLDAaangifte type Z
Dataset = volledige
dataset naargelang de
regeling

Na vrijgave PLDA- Niet van toepassing
aangifte

ANDERE NIEUWIGHEID VOOR ELKE HOUDER VAN EEN VERGUNNING EIDR

• Er is een individueel controleprogramma vereist;
• Mogelijk om een vergunning EIDR voor een bepaalde regeling toe te
passen op meerdere exploitatieadressen die afhangen van een
verschillend hulpkantoor.
• Borgstelling
• EiDR invoer vrij verkeer = borgstelling (100% - 30%)

UITZONDERING:
Indien geen vrijstelling van kennisgeving en geen globalisatie wordt voorlopig de aangifte type Z
ingestuurd als kennisgeving en worden bijgevolg onmiddellijk de rechten geboekt. In dit geval is
er geen borgstelling noodzakelijk. Van zodra de kennisgeving vervangen wordt door
elektronisch bericht dan moet er wel een borgstelling gesteld worden.

WIJZIGINGEN GLOBALISATIE
• Strengere voorwaarden voor vrijstelling van kennisgeving
GEVOLG :
Veel vergunninghouders EiDR moeten na de herbeoordeling een kennisgeving doen.

• Vanaf mei 2019 moeten alle detailgegevens van de globalisatieaangifte
ingestuurd worden in PLDA.
Drie stappen:
1. Initial message = begin van de globalisatieaangifte
2. Sub(sequent)-declaration message = detailinformatie van de goederen
3. Final message = afsluiten van de globalisatieaangifte
LET OP:
Indien geen vrijstelling van kennisgeving : steeds kennisgeving in te sturen vóór vrijgave
van de goederen (momenteel e-mail – later elektronisch bericht)

3. ALTERNATIEVEN EIDR

3. ALTERNATIEVEN EIDR
Standaard douaneaangifte
Principe = aanbrengen van goederen bij de douane
UITZONDERINGEN:

Goedgekeurde plaats
(LLP of RTO)

Goedgekeurde plaats (LP)

-

- Alle douaneregelingen
(vrij verkeer, douanevervoer, opslag, tijdelijke
invoer, bijzondere bestemming, veredeling,
uitvoer) (geen wederuitvoer bij LLP)

- Uitvoer van uniegoederen

- Vergunning LLP of RTO

- Geen borgstelling

- Borgstelling

- EX/EU A

- EX/EU/IM A
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Aangewezen plaats

- Vergunning LP

- Locaties van DE en AV (niet voor TI) zijn
aangewezen plaatsen voor wederuitvoer
- Opgenomen in vergunning DE of AV
- Geen borgstelling
- - EX/EU A

4. BESPREKING BESTAANDE VERGUNNINGEN EN MOGELIJKE OPTIES

4. BESPREKEN MOGELIJKE OPTIES BIJ OMZETTING VERGUNNINGEN
NAAR DWU

Huidige vergunning

Toekomstige vergunning

Domiciliëring wederuitvoer

Aangewezen plaats in DE, AV

Domiciliëring uitvoer

Goedgekeurde plaats (Laadplaats / Laad- en
losplaats)

Domiciliëring invoer vrij verkeer

- Goedgekeurde plaats (Laadplaats / Laad- en
losplaats)
- EIDR – invoer – vrij verkeer

…

…

4. BESPREKEN MOGELIJKE OPTIES BIJ OMZETTING VERGUNNINGEN
NAAR DWU

Huidige vergunning

Toekomstige vergunning

Domiciliëring invoer vrij verkeer (met kennisgeving
en zonder globalisatie)

- Goedgekeurde plaats (Laad- en losplaats)

Kan men volledig op dezelfde manier blijven werken bij overstap van de domiciliëring naar de normale
procedure ?
Ja,
want in regio Gent zijn de werkingstijden tussen 6u en 22u gelijkgesteld voor beide;
Maar :
- Noodprocedure NCTS gelijkschakelen (reeds aangehaald bij Stuurgroep Nationaal Forum);
- Lossingsbemerkingen NCTS moeten zonder TG vooraf worden doorgegeven aan Regiekamer;
- Manuele vrijgave na kantooruren moet even vlot verlopen

5. WERKWIJZE OMZETTING VERGUNNINGEN NAAR DWU

WERKWIJZE OMZETTING VERGUNNINGEN NAAR DWU

Artikel 250 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2015 van de Commissie van 28/07/2015
tot aanvulling van met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het
douanewetboek van de Unie bepaald dat alle douanevergunningen die geldig waren op 1 mei
2016 en waarvan de geldigheidsduur niet beperkt is in de tijd, moeten worden herbeoordeeld
voor 1 mei 2019.
Pragmatische individuele aanpak regio Gent via ABC/SBC Teams :
- Welke vergunningen heeft operator nodig ? – schema’s invoer, uitvoer uniegoederen en
uitvoer niet-uniegoederen ;
- Excel omzetting DWU Gent (tabblad aanvrager, RTO, DE, EiDR invoer, TA, TG, Goedgekeurde
plaats) ;
- Begeleidend schrijven (mail of brief) met Excel omzetting en eventueel nieuwe aanvragen
“goedgekeurde plaats” en “doorlopende zekerheidstelling”

6. VERGUNNING DOORLOPENDE ZEKERHEIDSTELLING + CASE

VERGUNNING DOORLOPENDE ZEKERHEIDSTELLING + CASE
Vergunning “doorlopende zekerheidstelling” :
- Beter dan zekerheid per aangifte (via kredietrekening)
- Zekerheidstelling voor de verschillende douaneregelingen :

* Bestaande douaneschulden (regeling vrije verkeer globalisatie – uitstel van betaling)
100% (art. 90 DWU)
vermindering mogelijk tot 30% voor AEOC (momenteel nog geen 30% bij uitstel van
betaling in BE)
• Mogelijke douaneschulden
Andere dan transit (TO, DE, AV, Bijzondere Bestemming en voor goedgekeurde plaats 24u) ->
10% (Regeling voor 1 mei 2016)
100% (art. 90 DWU)
vermindering mogelijk tot 50%, 30% en 0% (voorwaarden art. 84 DWU)
Transit (uniedouanevervoer) ->100%/50%/30%/0% (Regeling voor 1 mei 2016)

VERGUNNING DOORLOPENDE ZEKERHEIDSTELLING + CASE

Case “doorlopende zekerheidstelling” voor de vergunning douane-entrepot :
- Referentiebedrag = het geraamde hoogste met de douaneschuld overeenkomende bedrag
aan invoerrechten of andere heffingen die zijn ontstaan of kunnen ontstaan
- Voorbeeldberekening :
*Totale waarde van de goederen die in DE wordt geplaatst 50.000.000 €
*Invoerrechten 10 %
*BTW 21% (maar er is een vergunning verlegging BTW ET14.000 en vergunninghouder
is geadresseerde op aangifte)
*Gemiddelde omlooptijd : 2 weken
*Jaarlijkse rechten : 50.000.000 € x 10% = 5.000.000 (Wekelijks : 52 = 96.150 €)
*Referentiebedrag op basis van 2 weken omlooptijd = 96.150 € x 2 = 192.300 €
-> Borg 10% = 19.230 €

VERGUNNING DOORLOPENDE ZEKERHEIDSTELLING + CASE
Opmerkingen bij Case “doorlopende zekerheidstelling” :
- Op dit moment is Artikel 84 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de
Commissie in proces van amendering door de Europese Commissie

- Momenteel nog 2 vergunningen DZ transit – andere dan transit
Toekomst : 1 vergunningen DZ
- Nieuw : berekeningsvoorstel borg komt van operatoren

- Bij omzetting vergunningen DWU proberen we om zo weinig als mogelijk het bestaande
borgbedrag aan te passen.
Reden : Mogelijks moet gewijzigde Artikel 84 DA in 2019 worden toegepast !

7. VRAGEN

REGIONAAL FORUM GENT

REGIONAAL FORUM GENT
VRAGENRONDE

ANNIE VANHERPE
KLANTENCOÖRDINATOR-COMMUNICATIEAMBTENAAR

VRAGEN VORIGE VERGADERING
Vraag: aanpassing vergunning communautair douanevervoer op 01/05/2018 ?
Gesteld door: Honda MEL
Antwoord: D. Cardoen
Nog geen concreet antwoord verkregen.
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SUBWERKGROEP CONSOLIDATIE
Nationaal forum D&A
• Werkgroep Uitgaan van goederen
• Subwerkgroep Consolidatie 23 februari 2018

Dorothy Cardoen & Jan Robbroeckx
NF Werkgroep Uitgaan van goederen
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SUBWERKGROEP CONSOLIDATIE
Werking van dit project
• Actuele toestand in kaart brengen (“as is”)
• Verbeteringen voorstellen (“to be”)
• Technische haalbaarheid aftoetsen
• Op vlak van reglementering (douane en BTW)
• Op vlak van ICT,…….
• Plan voor implementatie uitwerken
• Inclusief controlemaatregelen (o.a. accijns)
• Inclusief impact Brexit
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SUBWERKGROEP CONSOLIDATIE
Bestaande problemen
• Niet de oorzaken
• Bijvoorbeeld
• Geen bevestiging van de uitvoer
• Goederen uitgeklaard in andere lidstaat (of 2de uitvoeraangifte) en aangifte niet
aanvaard als bewijs van uitvoer bij BTW controle
• Onduidelijkheid bij aanzuivering entrepot of AV regeling (3171 – 3151)
• …………..
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SUBWERKGROEP CONSOLIDATIE
Introductie door de consolidators
• Zee, lucht, weg
• Gestandaardiseerd stuffingsrapport
• Bestaande communicatie tussen douane en consolidators

• Verband tussen container/vervoermiddel en de goederen
• …………………..
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SUBWERKGROEP CONSOLIDATIE
Oorzaken van de bestaande problemen
• Kunnen die gelinkt worden aan de werking van consolidators?
• Of zijn er andere oorzaken?
• Commerciële oorzaken? (zoals incoterms EXW, FCA,…)

• …………………..
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VRAGEN ?
DANK U VOOR UW AANDACHT !

VRAGEN VORIGE VERGADERING
Vraag: kan er vooraf, aan de bedrijven zonder dat zij volledig aan de voorwaarden voldoen,
maar met het oog op de Brexit, douanevergunningen worden afgeleverd ?

Antwoord: I. Goossens
De aanvrager moet steeds voldoen aan de gestelde voorwaarden op het ogenblik van de
aanvraag.
Er moet een mogelijkheid bestaan om op een berekenbare basis, de vereiste borg te bepalen.
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VRAGEN VORIGE VERGADERING
Vraag: automatisering van de noodprocedure
Antwoord: S. Ramaen
De omzendbrief over noodprocedures zal worden aangepast.

Dit wordt momenteel onderzocht door het nieuwe departement van de AADA
“processen en methodes” o.l.v. mevrouw Delestienne N.

44

VRAGEN VORIGE VERGADERING
Vraag: kan de omzendbrief ECS ook worden gebruikt voor T1 documenten ?
Antwoord: A. Vanherpe
Zie § 7 van de omzendbrief D.I. 537 – D.D. 277.560
Aldus vallen onder het toepassingsveld van ECS :

De volgende soorten aangiften
- de normale uitvoeraangifte (met inbegrip van de domiciliëringsprocedure)
of

- de onvolledige of de vereenvoudigde aangifte
voor zover de aangifte elektronisch door de aangever wordt ingegeven volgens het PLDA
systeem.
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NIEUWE VRAGEN
Vraag: aanzuivering exportaangiften Zaventem
Gesteld door: Barco
Antwoord: verslag werkgroep uitgaan dd. 19/01/2018
31 % van de bedrijven werkt met Brucloud. Dit vertegenwoordigt 50% van de
uitvoeraangiften.
-> 10 % van de aangiften kan niet worden gekoppeld (wegens fouten ?)
-> 10 % van de aangiften wordt te laat ingestuurd
Brucloud maakt na 3 werkdagen koppeling met de uitvoerbevestiging.

Brucloud is een privébedrijf waarbij de bedrijven dienen aan te sluiten – niet gratis !
Brucloud is een tussentijdse oplossing.
Volledige implementatie ECS pas voorzien voor tweede helft 2018.
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NIEUWE VRAGEN
Vraag: T-documenten die achteraf (na vertrek van de goederen) nog elektronisch gevalideerd
worden (na noodprocedure), moeten blijkbaar geannuleerd worden.

Gesteld door: Citrosuco
Antwoord: Y. Ryckbosch – TAO Gent

Zie § 113 omzendbrief “Globale noodprocedure D.I. 530.11 D.D. 276.585 PLDA en NCTS”
“ … Indien de aanvaarding door het NCTS- systeem niet mogelijk blijkt te zijn omdat bijvoorbeeld de
verbinding tussen beide systemen is verbroken dan kan de aangever, om de noodprocedure toe te
passen, nog een aangifte opstellen overeenkomstig § 108, hiervoor en de annulering van de door
PLDA aangemaakte doorvoeraangifte vragen op het betrokken hulpkantoor”
Het elektronische T-document moet dus worden geannuleerd.
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NIEUWE VRAGEN
Vraag: er is een probleem om de papieren versie van de aangifte afgestempeld terug te krijgen uit een
buurland.

Gesteld door: Citrosuco
Antwoord: Y. Ryckbosch – TAO Gent
Zie § 2 en 3 omzendbrief “D.I. 521.103 D.D. 300.188 Alternatief bewijs bij aanzuivering regeling
douanevervoer”
§ 2: overeenkomstig artikel 366, lid 1 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993
kan door de aangever ten genoegen van de douaneautoriteiten het bewijs, dat de regeling binnen de in de
aangifte gestelde termijn is beëindigd, worden geleverd door de overlegging van een door de douane van de
lidstaat van bestemming gewaarmerkt document waaruit blijkt dat de betrokken goederen bij het kantoor
van bestemming of, bij toepassing van artikel 406 van dezelfde verordening, bij de toegelaten geadresseerde
zijn aangebracht.
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NIEUWE VRAGEN
Voor de gevallen waarbij het gaat om een Belgisch kantoor van bestemming zijn de bepalingen in § 126 t/m
128 van de omzendbrief “Toepassing van het NCTS” van 15 juli 2004, nr. D.D. 254.361 (D.I. 521.103) terzake
van toepassing. Op verzoek van de aangever viseert de bevoegde ambtenaar van het kantoor van
bestemming een fotokopie van het begeleidingsdocument waarop de vermelding “Alternatief bewijs-99209”
voorkomt door vermelding van de datum, zijn handtekening en een afdruk van het kantoorstempel als bewijs
van beëindiging van de regeling in het kader van het NCTS.
In het geval de noodprocedure NCTS van toepassing is worden deze vermeldingen aangebracht op hetzij een
afschrift van exemplaar 5 van het T-document, hetzij op een kopie van de aangifte douanevervoer afgedrukt
op blanco papier.

§ 3: wanneer geen beroep werd gedaan op de mogelijkheid van alternatief bewijs voorzien in cijfer 2,
hiervoor, kan, overeenkomstig artikel 366, lid 2 van voormelde verordening de regeling communautair
douanevervoer eveneens als beëindigd beschouwd worden wanneer de aangever ten genoegen van de
douaneautoriteiten één van de volgende documenten ter identificatie van de goederen overlegt :
- douanedocument
- ander geviseerd document
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NIEUWE VRAGEN
Vraag: beleidsnota van 20/02/2018 - verhoging transactionele boete
Gesteld door: Voka
Antwoord: A. Vanherpe
Verplichting: aangifte van goederen zowel bij invoer als bij uitvoer
Taak van de douane: uitoefenen van risicoanalyse, controle en verificatie op deze goederen
Doel van de nota: extra maatregelen wanneer de douane in haar taken wordt belemmerd
Welke belemmeringen:
- containers die niet zijn aangegeven op de aangifte tot tijdelijke opslag
- containers die verdwijnen tijdens de tijdelijke opslag
- containers geselecteerd voor controle die verdwijnen tijdens het vervoer naar de plaats
van verificatie
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NIEUWE VRAGEN
Verhoogd risico bij het niet aanbieden van containers op de plaats van verificatie.
-> verhoogde transactionele boetes vanaf 1 maart 2018
• boete van 5.000 Euro (toepassing van art 257 § 3 AWDA).
• indien, na een periode van zes maanden na de eerste vaststelling, de aangever
evenveel of meer inbreuken blijft plegen
-> verhoging tot 7500 Euro.
• indien de Douane geen verbetering merkt, zal na een aanvullende periode van drie
maanden
-> geen minnelijke schikking meer aangeboden
-> rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank
-> opstart procedure intrekking AEO vergunning
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INFO INSTRUCTIES/CIRCULAIRES
Dienst douanewetgeving
• EiDR: afgewerkt en gepubliceerd op 23/12/2017 - Circulaire 2017/C/89
• Vereenvoudigingen douanevervoer: april 2018
• AEO: af maar nog niet gepubliceerd
• Beschikkingen: afgewerkt en gepubliceerd op 23/12/2017 - Circulaire 2017/C/90

• Oorsprong: maart 2018
• Bagage: afgewerkt en gepubliceerd 01/07/2017 - Circulaire 2017/C/41
• Definitieve vrijstellingen: in de loop van 2018

• Actieve veredeling: af in FR, maar nog niet vertaald en niet gepubliceerd
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INFO INSTRUCTIES/CIRCULAIRES
Dienst tarief
• Instructie gunstige tariefbehandelingen: 1/6/2018
• Instructie douanewaarde: af maar nog niet gepubliceerd
Dienst accijnswetgeving

• Circulaire chronologische accijnstarieven: update eind 2017
• Circulaire energieproducten en elektriciteit: gepubliceerd op 01/08/2017 –het supplement
1 is in voorbereiding en de verwachte publicatiedatum is voor 28/02/2018
• Circulaire verpakkingsheffing: gepubliceerd op 01/09/2017
• Tabak: nog geen timing gekend
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INFO BREXIT
Infosessies Brexit in samenwerking met Voka West-Vlaanderen:

23/04/2018 - ICO Zeebrugge

04/05/2018 - Voka Kortrijk

PS. De infosessie van 16/03/2018 ism Voka Oost-Vlaanderen gaat niet door.
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REGIONAAL FORUM GENT
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 01/05/2018, naar:

Voka:

Daphne Renier (Daphne.Renier@voka.be)

Douane: Annie Vanherpe (annie.vanherpe@minfin.fed.be)
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BEDANKT VOOR UW DEELNAME
AAN DE VERGADERING RFG
PLATFORM VOOR BEDRIJVEN UIT OOST- EN WEST-VLAANDEREN
IN SAMENWERKING MET VOKA EN DOUANE

DATUM VOLGENDE VERGADERING: VRIJDAG 8 JUNI 2018
LOCATIE: OOSTENDE
GASTBEDRIJF: ORAC

