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Jonathan Friedman (AAD&A)
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Filip Audenaert, AGORIA (Volvo)
Gert Verboven, Regio Hasselt
Johan Geerts, CRSNP (Intris NV)
Jonathan Friedman, Operations Centraal
Koen De Ceuster, Voka – KvK Limburg (SBDINC)
Marc De Keer, Douanewetgeving
Nathalie Delestienne, Processen en Methodes
Rudi Lodewijks, Regio Hasselt
Sandrine Van Herzeele, AGD&A (Région de Mons)
Silvie Hutsebaut, Communicatie & Marketing
Sophany Ramaen, Secretariaat Nationaal Forum
Tim Verdijck, ICC (PwC)
Shareta Sharma, AGD&A – Département PRM
Kurt Samaey, dept. Wetgeving – dienst Tarief
Abram Op de Beeck, Essenscia (BASF)
Antonia Block, Comeos
Eric Duchesne, Alfaport-Voka (NxtportMichaël Van Giel, CRSNP (Intris)
Laurent Moyersoen, Alfaport-Voka (Nxtport)
Jan Van Wesemael, Voka (Alfaport)
Jean Baeten, VBO
Johan Peeters, CEB (Herfurth)
Kristin van Kesteren-Stefan, Havenbedrijf Antwerpen
Marc Staal, Voka –KvK Limburg (Scania)
Nathalie Collet, Finances
Olivier Schoenmaeckers, VEA-CEB
Pieter Haesaert, ICC (Customs4trade)
Rik Uyttersprot, Fevia (Unilever Belgium)
Serge Gumienny, Voka (Nike)
Sylvie Groeninck, Fedustria
Valérie Lesceu, Operations Centraal
Yannick Morisse, Voka Oost-Vlaanderen (DSV Belgium)

Agendapunt 1: Overlopen tabel
Rapportering over projectgroep beroepsbekwaamheid
De projectgroep kwam samen op 20 april. Volgende meeting is gepland op 22 juni. De leden gaven hun feedback op het voorstel
van communicatie die naar alle potentiële opleidingsinstellingen zal verstuurd worden, met de vraag zich te melden bij de
douaneadministratie om in aanmerking te komen voor de erkenning.
Verder dient de administratie het wettelijk kader aan te passen aan die erkenning, o.a. voor douanevertegenwoordigers.
Lees het verslag op de website van het Nationaal Forum.
Rapportering inleefstages
Zie volgend agendapunt.
Nota regularisaties
Nota is gepubliceerd op de website van het Nationaal Forum.
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Agendapunt 2: Feedback inleefstages
Silvie Hutsebaut geeft volgend feedback:
Er waren een 40-tal bedrijven geïnteresseerd. Initieel waren er 4 kandidaten, uiteindelijk hebben er inleefstages met 2 bedrijven
plaatsgevonden. In maart 2018 heeft een analysevergadering plaatsgevonden. Hierop zijn verbeterpunten aangeleverd inzake de
inhoud van het programma, de communicatie, de duur en de organisatie. Bij unaniem akkoord is besloten om de inleefstages in de
toekomst te blijven organiseren.
Momenteel wordt de strategie naar de toekomst toe bepaald. Het proces wordt dus opnieuw uitgetekend en geoptimaliseerd aan de
hand van de input. Op centraal niveau worden mensen opgeleid voor de operationele coördinatie. Momenteel worden de interne
resources in kaart gebracht om te kijken hoeveel stages kunnen gelanceerd worden. Najaar 2018 is de richtdatum voor de nieuwe
stages.
Bijkomende vragen kunnen gericht worden naar da.marketing@minfin.fed.be.
Agendapunt 3: Het departement processen & methodes
Nathalie Delestienne, hoofd van het departement processen en methodes, geeft een presentatie over het nieuw departement (zie
bijlage).
Waarom dit nieuw departement?
-Uniforme regels
-Regio-overschrijdend
-End-to-end processen, met activiteiten in flows beschreven
-Ontkoppeling van hokjesdenken
-Mensen op het terrein betrekken, weg van de ivoren toren
-Lean management
Er zijn drie diensten in het departement: directie, proces en methode en ondersteuning.
Het praktische aspect staat centraal. Elk proces wordt opgesteld in samenwerking met alle andere departementen (geschillen,
wetgeving,…).
Moeilijkheid: een proces is levend en continu. Dit vereist dat het proces verandert aan de hand van de evoluties op het ter rein, op
vlak van administratie, KPI’s, de processen op IT-vlak en inzake automatisatie.
De capaciteit is te klein, dus prioriteiten worden gesteld. Dit is een combinatie van de prioriteite n van Kristian Vanderwaeren en de
prioriteiten van het terrein.
De focus ligt niet op overdreven theoretische aspecten, maar op de praktische uitvoering. Aan het terrein wordt om feedback
gevraagd. Of de processen al dan niet worden toegepast behoort niet tot de opvolging van het departement processen & methodes,
wel of het proces al dan niet werkt.
De doelstellingen zijn:
Harmoniseren – communicatie – wetgeving – link met opleidingen – motiveren – betrekken.
De prioriteiten zijn bepaald. Het intranet is aangemaakt en wordt langzaamaan aangepast. Er zijn nog steeds aanpassingen, maar
momenteel gaat het de goede richting uit.
Agendapunt 4: Nota regularisatie
Het UCC (art. 173) moet gevolgd worden. Communicatie gebeurde via het Nationaal Forum en via de website van de AAD&A. De
presentatie betreft informatie aan de hand van specifieke vragen gesteld door de privé.
Indien een onregelmatigheid is vastgesteld kan deze niet meer geregulariseerd worden. Men kan de goederen nog spontaan
regulariseren voor de vrijgave van de goederen.
In PLDA is de constatatie van een onregelmatigheid een definitieve vaststelling.
Er zijn veel vragen gesteld over de manuele aangifte. Dit is niet noodzakelijk, tenzij het bedrijf hier expliciet om vraagt.
Bij vaststelling van een onregelmatigheid bij uitvoer zal een nieuwe uitvoeraangifte moeten worden opgesteld, waarbij een link
moet gelegd worden met de bestaande aangifte.
Momenteel kan bij een aangifte met 1 fout artikel dit artikel niet apart worden behandeld omwille van IT -redenen. Er zijn
onderhandelingen gaande met IBM om dit op vlak van IT mogelijk te maken. Er is nog geen oplossing en de gemakkelijkste
oplossing is om de aangifte opnieuw te introduceren.
Agendapunt 5: Aanpassing noodprocedure
Sharma Shaveta geeft uitleg over de aanpassing van de omzendbrief noodprocedures PLDA en NCTS .
Vraag: Wat te doen bij noodprocedure, vooral als de kantoren gesloten zijn?
Antwoord: Het huidig voorstel is om via mail iets te verkrijgen, waarvoor de mobiele teams ter beschikking zoude n gesteld worden.
Dit zou als oplossing kunnen dienen voor de meest dringende zaken. Dit moet echter nog besproken worden met de operationele
diensten.
Sophany merkt op dat Hasselt graag hetzelfde proces zou willen hebben als voor de laad - en losplaats. Bij de noodprocedure van
NCTS kunnen bepaalde vergunninghouders via mail de machtiging krijgen om op een vereenvoudigde manier te werken.
Antwoord: Dit zou op legaal vlak moeten bekeken worden.
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NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

Verdere afspraak met Operations beleggen voor de opvolging van de
procedure bij noodprocedure
Rapporteren welke stappen zijn ondernomen om de problemen bij
noodprocedure te verhelpen

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Sharma Shaveta

31.07.2018

Sharma Shaveta

11.10.2018

Agendapunt 5: Oproep van de dienst Tarief
Kurt Samaey:
Vorige keer op het Nationaal Forum is er reeds uitleg over de dienst gegeven. De dienst doet een oproep bij de bedrijven om het
elektronisch Trader Portal van het EBTI3-systeem te testen. Vanaf oktober 2019 zullen bedrijven BTI-aanvragen kunnen doen op
elektronische wijze. De dienst tarief heeft een mail gekregen van de Commissie om te vragen of dit getest kan worden. De
Belgische douane wil zich hiervoor engageren. Er is door de Commissie gevraagd of minstens 1 marktdeelnemer in elke lidstaat zou
mee testen. Vanaf augustus 2018 beginnen de testen, de inhoud is nog niet volledig bekend, maar waarschijnlijk zal het dummy
BTI-aanvragen betreffen. Bedrijven die (nog) geen BTI’s aanvragen mogen zich ook aanmelden.
Sophany stuurde op 7 juni hiervoor een oproep naar de leden van de privésector.
Agendapunt 6: Het arrest Hamamatsu
Het arrest is besproken in het Comité Waarde van de Europese Commissie. De Commissie heeft haar standpunt meegedeeld. De
dienst wetgeving heeft volgend schriftelijk meegedeeld:

Tijdens het comité waarde van de Europese Commissie op 12/04/2018 werd dit arrest op de agenda geplaatst. De Commissie geeft
aan dat het arrest niet duidelijk is over de te volgen methode inzake verrekenprijzen. Het arrest geeft aan wat niet in rekening
genomen mag worden voor het bepalen van de douanewaarde, maar geeft niet aan wat de modus operandi is ingeval van
verrekenprijzen. De lidstaten halen volgende vragen en opmerkingen aan bij het arrest:
-

-

Het hof heeft geen rekening gehouden met de resultaten van de WDO en heeft niet verwezen naar de WDO -instrumenten
(“price review clauses”) van de laatste 2-3 jaar.
Er is geen duidelijkheid over de status van de betrokken aangiftes in het arrest. Gaat het over onvolledige of vereenvoudigde
aangiftes?
In het arrest wordt er gesproken over een forfaitaire correctie. Over niet-forfaitaire correcties wordt niet gesproken. Deze
vallen wellicht niet onder de beslissing van dit arrest.
In het arrest kon de transactiewaarde niet aanvaard worden aangezien er geen verband gelegd kon worden met de
ingevoerde goederen. Dit zou de hoofdreden zijn dat het terugbetalingsverzoek werd afgewezen.
Het lijkt aangewezen om de methode van de transactiewaarde te verwerpen. Bij een bijstelling naar boven toe kan artikel
73 DWU toegepast worden (= de vereenvoudigde aangifte). Bij een bijstelling naar beneden toe kan de douaneaangifte
aangepast worden op basis van artikel 130 DWU IA, maar moet het exacte bedrag gekend zijn. Indien dit bedrag niet gekend
is kan wederom artikel 73 DWU toegepast worden. Het probleem ligt wel in het feit dat op voorhand wellicht niet geweten
is of de bijstelling naar beneden of naar boven zal zijn. Dat maakt de toepassing van artikel 73 DWU moeilijk. Ook zijn de
termijnen momenteel te kort om de toepassing van artikel 73 DWU mogelijk te maken.
“Flat rate adjustement” is sowieso niet mogelijk bij het bepalen van de verrekenprijs. Hierin is het arrest ook duidelijk.
Indien je geen aanpassingen toestaat achteraf moet gebruik gemaakt worden van de secundaire methodes voor
waardebepaling.

De Commissie besluit dat alle elementen voor het al dan niet aanvaarden van de transactiewaarde onder de loep genomen moe ten
worden (bv. Heeft de verbondenheid invloed gehad op de prijs?). Indien de transactiewaarde niet aangewend kan worden, dienen de
secundaire methodes toegepast te worden, maar enkel indien het echt niet anders kan (“in geval van nood”), wat al problemen geeft.
De Commissie geeft aan dat de beslissing van het hof gerespecteerd moet worden. Er zal een stappenplan op papier gezet worden
door de Commissie naar aanleiding van dit arrest op basis van alles wat gezegd en opgemerkt werd.
De volgende vergadering zal op 11 oktober 2018 om 10 uur plaatsvinden.
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