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PROGRAMMA

• inleiding – Alain Muyshondt

• maak kennis met Orac – Ellen Mennes

• team economische ondersteuning – Griet Mahieu

• System Based Approach – Jeroen Sarrazyn

• pauze

• Brexit – Jolyce Demely

• Brexit – Immle De Staercke

• Q&A Brexit

• vragenronde – Annie Vanherpe

• volgende vergadering



REGIONAAL FORUM GENT

ORAC

ELLEN MENNES
TEAM LEADER CS EXPORT



REGIONAAL FORUM GENT

TEAM ECONOMISCHE ONDERSTEUNING

GRIET MAHIEU
ATTACHE, KLANTENCOÖRDINATOR NATIONAAL



Departement Marketing (°2017) - nationaal

• Werner Rens – Adviseur-generaal

ORGANIGRAM AAD&A
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Team Economische Ondersteuning (Economic Support – ES)

• Immle De Staercke - Teamchef

• Griet Mahieu

• Michel Lequeu

• Sven Van der Biest

ORGANIGRAM AAD&A
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WAT?

MISSIE = ECONOMIE ONDERSTEUNEN

Cfr. Missie D&A

De AAD&A staat in voor de bescherming van de samenleving en de bevordering van de internationale handel door het beheer
van de buitengrenzen en het verzekeren van de veiligheid van de logistieke keten.

Verbintenis om:

• de veiligheid van de burgers te verzekeren
• de financiële belangen van de Gemeenschap en haar lidstaten te beschermen door de inning van en controle op

invoerrechten, accijnzen en BTW bij invoer
• de Gemeenschap te beschermen tegen oneerlijke en onwettige handel en het bevorderen van legitieme economische

activiteiten
• de concurrentiepositie van Europese bedrijven te verhogen door moderne werkmethodes ondersteund door een

makkelijk toegankelijke elektronische douaneomgeving

Faciliteren

Economische 
Ondersteuning



WAT? MISSIE EN DOELEN VAN TEAM ES
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HOE? STRATEGIE TEAM ES

PROFILEREN
IMAGE-
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IMAGE BUILDING  

• WAT?

• Actief meebouwen aan een positief imago van AAD&A, zowel op nationaal als op internationaal vlak

• HOE? 

• AAD&A vertegenwoordigen als een geëngageerde en betrokken organisatie 

• Zowel naar interne als externe partners



IMAGE BUILDING  

• PAKTIJK?

• Externe visibiliteit AAD&A vergroten

• Actief netwerken en onderhouden van contacten met andere stakeholders

• Inspelen op actuele onderwerpen door vlotte en accurate informatieverstrekking op de website

• Constructieve contacten onderhouden met de regio’s



IMAGE BUILDING 
TROEVEN

AEO-partnership: Compliance programma EU (Sinds 2008)

• Toegang tot vereenvoudigde douaneprocedures

• Minder oponthoud van de fysieke goederenstromen

• Grote kostenbesparingen

• Efficiëntere supply chains

Nationaal Forum en Regionale Fora (Sinds 2009 - www.naforna.be)

• Overlegplatform tussen douane, beroepsfederaties en individuele bedrijven

* operationeel én strategisch

• Co-creatie bij innovatieprojecten

• Gelijk speelveld voor ondernemingen in België realiseren



SUPPORT

• WAT?

• Ondersteunen van individuele EO 

• Ondersteunen van groepen van EO alsook bepaalde sectoren via sectorfederaties

• Verbindingsrol inzake specifieke dossiers tussen diverse departementen binnen AAD&A teneinde tot een werkzame 

oplossing te komen

• HOE? 

• Adviesverlening op maat

• Samenbrengen van betrokken diensten in specifieke dossiers



SUPPORT
CUSTOMS COMPETENCE CENTER (3C)



CREATION

• WAT?

• Initiatieven ondernemen die de economisch activiteiten in België bevorderen (bestaande 

bestendigen en uitbouwen en nieuwe aantrekken)

• HOE? 

• Promoten van de reeds bestaande concepten en dienstverleningsmodellen

• Uitwerken van nieuwe concepten en dienstverleningsmodellen

• Co-creatie oefening 



CREATION

• PRAKTIJK?

• Niet-geïdentificeerde noden van EO in een bepaald segment identificeren door middel van:

• Aanwezigheid op regionale en nationale fora

• Individuele gesprekken met EO, beroepsorganisaties e.d.

• Aanwezigheid op seminaries, congressen, ….

• Organisatie van co-creatie events

• Opvolgen vakbladen

• Formuleren van nieuwe concepten en dienstverleningsmodellen op basis van geïdentificeerde

noden

• Promoten van onderbenutte faciliteringsmodellen



CREATION
TROEVEN VOOR HET AANTREKKEN VAN INVESTERINGEN

• Sterke band met logistieke bedrijven, (lucht)havens, 
buitenlandse douaneorganisaties, …

• Connecties op vlak van sales, marketing, 
promotie

• Belangrijke speler in de logistieke keten → economische 
impact

• Ervaring met internationale beurzen en bedrijfsbezoeken 
(bv. China)

• Internationaal netwerk van douaniers: Brazilië, Rusland, 
India, Indonesië (vanaf zomer 2018), China, Indonesië 



PROFILEREN

• WAT?

• Bijdragen tot de perceptie van België als het meest aantrekkelijke logistieke centrum van Europa

• HOE?

• Actief promoten van de producten die AAD&A kan aanbieden 

• Fungeren als aanspreekpunt inzake douane en accijnzen voor zowel in België als in het buitenland 

gevestigde entiteiten die tot doel hebben buitenlandse investeringen in België te bevorderen



PROFILEREN

• PRAKTIJK?

• Onderhouden van contacten met en ondersteuning bieden aan douane attachés AAD&A

• Onderhouden van contacten met en ondersteuning bieden aan in België en in het buitenland gevestigde

organisaties ter bevordering van investeringen in België (FIT, AWEX, hub.brussels)

• Opvolgen, analyseren en beïnvloeden van relevante indicatoren



PROFILEREN
VOORBEELD LOGISTIEKE INDEXEN

Prestaties logistieke keten van een land 

→ internationale logistieke imago van België 

→ invloed bij investeringsbeslissingen
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EEN AANTAL HUIDIGE PROJECTEN 

• Actua: BREXIT

• Image building - Logistieke indexen 

• 3C

• Bijwonen van nationale en regionale fora

• Intake gesprekken met bedrijven m.b.t. bestaande of nieuwe vergunningen

• Deelname aan evenementen (seminaries, beurzen, …)



Contact?

da.mf.es@minfin.fed.be

mailto:da.mf.es@minfin.fed.be


VRAGEN ?
DANK U VOOR UW AANDACHT !
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SYSTEM BASED APPROACH
Regionaal forum – 8 juni 2018



SBA ALS AANPAK

System

Based

Approach

Controle van het systeem in plaats van de transacties



WHY

Logistieke keten zo weinig mogelijk verstoren

Efficiëntie douanecontroles



Controlemethodologie  volledig andere premisse van controle

Gebaseerd op

- Compliance

- Interne controle

- Risicobeheer



COMPLIANCE

• Voorafgaande audit

• kennis over wetgeving douanevergunningen

• Toepassing en opvolging douanevergunningen



INTERNE CONTROLE

• Verantwoordelijkheid operator

• Werkingprocedures zijn beschreven en transparant

• Controle op de toepassing van de werking



HOW?

• AEO-C mét goed werkend intern controlesysteem

• Geïntegreerde douaneboekhouding
• Douane: Alle nodige gegevens voor een douaneaangifte in het systeem

• Geïntegreerd: geen aparte modules of tenministe automatische filling

• manuele inbreng moet vermeden worden

• Kruiscontrole moet mogelijk zijn

• Voorafgaande goedkeuring door douane

• Dienstverleners? Zie verder



CONTROLEPROGRAMMA

• Op basis van de audit

• Individueel voor elke SBA-operator

• Hoe resterende risico’s afdekken?



HOE WERKT HET

• Invoer: EIDR bericht zal voorafgaande regeling aanzuiveren

• Uitvoer: Europees nog in behandeling. Safety & Security

• Selecties worden automatisch gedeselecteerd



DIENSTVERLENERS EN EIGENAARSCHAP

Eigenaarschap goederen is niet verplicht, wel aantoonbare formele relatie
• SLA’s, verbondenheid, andere overeenkomst…  beoordeling douane

Administratie van dienstverlener moet voldoen aan zelfde voorwaarden



HOE AANVRAGEN

• SBA = Aanpak, geen vergunning

• Via klantencoördinator (SPOC)
• Contact eerder gelegd voor AEO





• Hoe zit dat met niet-fiscale maatregelen?

A: meerdere partijen betrokken. Voor opstart SBA ad hoc afspraken met 
de autoriteiten



DANK U VOOR UW AANDACHT !
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