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Dorothy Cardoen AAD&A (Regio Antwerpen)
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Erik van Poucke Regio Antwerpen – Haven
Eylen Aydemir Douanewetgeving
Filip Ackermans Essenscia (Chevron Philips Chemicals international NV)
Hilde Bruggeman ASV/NAVES
Ilse Eelen Regio Antwerpen
Jan Maes ASV/NAVES (Grimaldi)
Jan Robbroeckx Agoria (Umicore)
Jan Marien EML
Jan Van Wesemael Voka (Alfaport)
Jimmy Geninazzi Essenscia (Dow)
Johan Geerts CRSNP (Intris NV)
Kim Van de Perre ASV/NAVES (MSC)
Klara Pasgang Dienst Automatisering
Paul Peeters VEA-CEB (Remant)
Pieter Duchi Agoria (Volvo)
Rene Michiels CEB (DHL)
Michel Lequeu AGD&A Ec. Support
Nicolas Gillet AGD&A P&M
Rudi Lodewijks Regio Hasselt
Sophany Ramaen AAD&A (Secretariaat Nationaal Forum)
Sophie Leplae Voka – West-Vlaanderen (TVH)
Tony Vanderheijden ABAS (PSA Antwerp nv)
Wouter De Vlieger Dienst Automatisering
Abram Op de Beeck Essenscia (BASF)
Albert Palsterman CRSNP (Stream Software)
Bart Van Geem AWDC Diamond Office
Christophe Janssens ASV/NAVES (Hamburg-Süd Belgium)
Dimitri Annys CEB (Portmade)
Eline Hofman AGORIA (Honda)
Ellen Gielen Voka – Kvk Limburg (Graco)
Gino Roelandt ASV/NAVES (Hapag-Lloyd)
Jack Nuijten ICC (Loyens & Loeff)
Jean Baeten VBO
Johan Peeters CEB (Herfurth)
Johan Smits ASV/NAVES (BIM)
Karen Wittock VEA-CEB (Remant)
Karl Van Gestel KBBS (Overseas)
Johan Van Staey CRSNP (Stream Sofware)
Kristin van Kesteren-Stefan Havenbedrijf Antwerpen
Laurent Moyersoen Alfaport-Voka (Nxport)
Luc Lammertyn Fedustria & Voka – West Vlaanderen (Sioen)
Marc Staal Voka – KvK Limburg (Scania)
Marc Wouters Petroleumfederatie (Total)
Nadine Van Rompay Voka – West-Vlaanderen (Seabridge)
Paul Hermans AGORIA (Atlas Copco)
Peter Tilleman AWDC Diamond Office
Roel Huys KVBG (Tabaknatie)
Sophie Verberckmoes (Werkgeversfederatie voor de internationale handel, het vervoer en de
logistiek (Bleckmann)
Steven Michiels Voka – West-Vlaanderen (ICO)
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Stijn Op de Beeck Air Cargo Belgium (WFS)
Sylvie Groeninck Fedustria
Theo Peeters VEA-CEB (Exsan)
Walter Vandenhoute Finances
William Sluys Regio Brussel
Silke Van Wabeke ASV/NAVES (CMACGM)

Agendapunt 1: Alternatieve bewijzen zuivering doorvoer
-

Er werd een nota gestuurd aan de minister voor akkoord.
De dienst werkmethodes zet momenteel deze nota om in concrete richtlijnen m.b.t. de aanvaar dbaarheid van de
aangereikte stukken als alternatief bewijs.
Deze nota wordt weldra gepubliceerd.

Agendapunt 2: Kennisgeving van wederuitvoer
-

-

-

Aangifte vóór vertrek: artikel 263 DWU – in afdalende volgorde:
o
Aangifte voor uitvoer of wederuitvoer;
o
Kennisgeving van wederuitvoer;
o
Summiere aangifte bij het buitengaan EXS.
Uitzonderingen: artikel 245 DA:
o
Gebaseerd op de goederen (lid1);
o
Gebaseerd op de situatie (lid 2):
▪
Letter e) overlading in RTO binnen hetzelfde douanekantoor:
•
Binnen de 14 dagen;
•
Informatie over de goederen beschikbaar;
•
Bestemming en geadresseerde ongewijzigd.
Zie ook Handboek Nederlandse Douane:
https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HDU/uitgaanverlaten_van_het_douanegebied_van.html#HD-DWU-d134e617
Kennisgeving wederuitvoer: artikel 274 DWU:
o
Lid 1 definieert het toepassingsgebied;
o
Lid 3 voorziet een vereenvoudiging;
▪
Momenteel nog de MINI-CUSCAR voor containers.
▪
Voor stukgoed en RORO bestaat momenteel geen vereenvoudigd bericht .
o
Tijdens de vergadering worden 2 voorstellen gedaan voor vereenvoudiging :
▪
Via de transshipment flag in het CUSCAR bericht (Klara Pasgang onderzoekt dit verder) .
▪
Binnenbrengen met het losrapport en transshipment aanzuiveren met het laadrapport .
o
Opmerking:
▪
De controle op de zuivering van de vrachtlijsten zou op termijn moeten vervangen worden door een 2 de
lijncontrole op de voorraadadministratie RTO.
▪
Bulkterminals kunnen echter geen RTO vergunning krijgen; gezamenlijke opslag binnen RTO kan niet.
▪
Daarom moeten zij werken met een entrepotregeling en aangiften voor wederuitvoer opstellen .
▪
Dorothy Cardoen bekijkt verder wat de mogelijkheden zijn voor een RTO regeling met
voorraadadministratie.

Agendapunt 3: STAVAZA CODECO IN
-

Het aanmelden van uitvoeraangiften in Antwerpen via een CODECO IN bericht wordt uitgesteld tot 1 september.

Agendapunt 4: STAVAZA kantoor Zaventem
-

Aantal aangiften via BruCloud is in stijgende lijn en er is dalende tendens in het aantal foutmeldingen;
Op 30/06/2018 waren 32 bedrijven aangesloten op BruCloud;
15885 aangiften werden aangemeld met IE507 (57% van de totale flow);
7% waren te laat aangemeld – 3% gaven foutmeldingen.

Agendapunt 5: Subwerkgroep Consolidatie
-

-

Tijdens de laatste meeting op 23/5 kwamen volgende onderwerpen aan bod:
o
Administratie en IT processen bij de verschillende consolidators (zee, lucht, weg) ;
o
Sensibilisering van de verladers.
Een gestructureerde en creatieve aanpak van de sensibilisering van verladers is nodig. Eerdere klassieke infosessies
hebben weinig succes gehad.
Op 12/7 werd een aparte meeting gehouden met enkele deelnemers van de subwerkgroep en met een aantal mewerkers
van de administratie. Hoewel de Brexit niet het eigenlijke onderwerp is van de subwerkgroep, kan in de verdere
communicatie dit onderwerp niet genegeerd worden. De Brexit kan immers nog meer de aandacht vestigen op de
noodzaak om het uitklaringsproces in handen te nemen. Sensibilisering en communicatie k an verlopen via
o
verschillende kanalen (Kamers van Koophandel, beroepsverenigingen, transportfirma’s, expediteurs, data platformen, software-providers,…);
o
en op verschillende manieren (televisie, YouTube, LinkedIn, klassieke seminaries, brochures,…).
Binnen de subwerkgroep worden een aantal cases uitgewerkt die als basis kunnen dienen in de communicatie .
Nuttige info over de Brexit kan men terugvinden op
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/pages/BrochureFichesBrexit.pdf
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-

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/dossiers/brexit
Volgende meeting van de subwerkgroep vindt plaats op 5 september.

Agendapunt 6: wijziging artikel 333 IA
-

Op 17/7 is er binnen de Commissie een vergadering rond de aanpassing/uitbreiding van artikel 333 IA.
Overeenstemmingscontrole en tijdstip van het terugsturen van het bericht van uitgang door kantoor van uitgang aan het
kantoor van uitvoer.
Het specifieke onderwerp is hier de situatie, voorzien in artikel 329 lid 7, waarbij de goederen, in het kader van één enkele
vervoersovereenkomst, worden buiten de Unie gebracht via zee, lucht, spoor of post en, op verzoek van de
belanghebbende, het kantoor van uitgang het kantoor is, bevoegd over de plaats waar het vervoer aanvangt. Met de
aanpassing zou de vervoerder verplicht worden om de daadwerkelijke uitgang te communiceren aan dit kantoor van
uitgang. Dit lijkt een stap achteruit en de luchtvrachtsector heeft hier al negatief op gereageerd.

Extra Agendapunten:
1)Exportmanifest
-

De vraag wordt gesteld wat de mogelijkheden zijn om het EORI nummer (van de vertegenwoordigde partij) te corrigeren.
Vraag die hierbij moet gesteld worden is of dit vaak voorkomt:
o
Indien niet dan moet die aangevraagd worden via de helpdesk;
o
Indien wel moet hier een IT oplossing voor gezocht worden.

2) Verlaging van invoerrechten in China
De douaneattaché te China, Eddy Decuyper, heeft het volgende doorgegeven om mee te delen:
Sinds 1 mei 2018 verlaging van de invoerrechten op o.a. geneesmiddelen tegen kanker

Vanaf 1 mei 2018 zijn de invoertaksen op sommige geneesmiddelen, met inbegrip van geneesmiddelen tegen kanker,
gevoelig verlaagd.

Om te voldoen aan de vraag van de patiënt voor ingevoerde g eneesmiddelen, verdere verbetering van de aanvoer van
geneesmiddelen, verbetering van het niveau van de binnenlandse medische zorg en verbetering van de gezondheid en het welzijn
van mensen, worden de invoertarieven van 28 geneesmiddelen geannuleerd. Na deze aanpassing zullen, behalve voor een paar
speciale geneesmiddelen, de meeste ingevoerde geneesmiddelen en zeker de geneesmiddelen tegen kanker een nultarief bereiken.
Deze grote vermindering van de belastingdruk op de productie en de invoer van innovatieve geneesmiddelen en geneesmiddelen
tegen kanker is één van de maatregelen in de uitgebreide reeks die de regering heeft ingevoerd. De introductie ervan zal de
moeilijkheden inzake beschikbaarheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen, vooral voor kankerpat iënten, gevoelig verminderen.
Sinds 1 juli verlaging van de invoerrechten op sommige consumptiegoederen

Vanaf 1 juli 2018 zijn de douanerechten op 1.449 tariefposten verlaagd. Het MFN tarief op sommige consumptie en
andere belangrijke goederen is verlaagd van gemiddeld 15,7% naar 6.9%, met een gemiddelde daling van 55.9%.

Verlagingen van de invoertarieven voor consumptiegoederen zal helpen om de invoer van speciale producten uit te breiden, aan de
behoeften van de mensen voor een beter leven te voldoen en het gevoel van welzijn en geluk te verbeteren. Het zal bijdragen tot
een gelijk speelveld en de structurele hervorming van de aanbodzijde van consumptiegoederen verdiepen . Bovendien is het
bevorderlijk voor de verdere openstelling van de Chinese markt voor de rest van de wereld.
Voor meer informatie, kunt u terecht bij Eddy Decuyper ( eddy.decuyper@minfin.fed.be).
Presentatie gebruikt tijdens de meeting vindt u in bijlage.

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

Stand van zake geven over de nota rond alternatieve bewijzen voor de
aanzuivering van de doorvoerregeling
Stand van zake geven de mogelijkheid om de kennisgeving van wederuitvoer
te realiseren via de transshipment flag in het CUSCAR bericht

VERANTWOORDELIJKE

Dorothy Cardoen
Klara Pasgang

Stand van zake geven een RTO regeling met voorraadadministratie

Dorothy Cardoen

Stand van zake geven over de CODECO IN regeling in Antwerpen

Dorothy Cardoen

Stand van zake geven over het kantoor Zaventem

Dorothy Cardoen

Stand van zake geven over de subwerkgroep consolidatie

Jan Robbroeckx

Stand van zake geven over de wijziging van artikel 333 IA

Dorothy Cardoen

EINDDATUM

Volgende
meeting
Volgende
meeting
Volgende
meeting
Volgende
meeting
Volgende
meeting
Volgende
meeting
Volgende
meeting

De volgende meeting van de werkgroep Uitgaan is gepland op woensdag 31 oktober om 10.00 u
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