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PROGRAMMA

• inleiding – Alain Muyshondt

• maak kennis met North Sea Port – Daan Schalck

• Brexit – Immle De Staercke

• management plan en reorganisatie AADA – Kristian Vanderwaeren

• vragenronde en varia – Annie Vanherpe

• volgende vergadering
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DOUANE NA BREXIT

Waar staan we op vandaag?

Gevolgen op vlak van douane?

Hoe zich voorbereiden?



HANDEL BINNEN DE EU

• 28 lidstaten

• EU = douane unie
• geen invoerrechten tussen leden van de unie

• uniform systeem voor invoerrechten aan de buitengrenzen van de EU

• EU = interne markt
• vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal

• Vergevorderde harmonisatie van btw-tarieven en accijnzen

• Geen handelsbarrières of heffingen van gelijke werking

• Intra communautaire levering

• Intra communautaire verwerving



HANDEL MET DERDE LANDEN 

• Geen vrij verkeer van goederen (en personen, diensten en kapitaal)
• En dus steeds douaneformaliteiten

• Aangifte inzake douane
• Controles inzake douane
• Andere bv FAVV

• Handelsovereenkomsten?
• Lagere IR of nulrechten !niet zomaar
• Vrijhandelsovereenkomsten bv CETA, Japan, …

• Steeds douaneformaliteiten & controles

• Douane unies bv met Turkije
• Steeds douaneformaliteiten & controles 

• Of niets…
• MFN tarief 5,2%

• Invoer - uitvoer



10

TARIFAIRE & NON-TARIFAIRE BELEMMERINGEN

• Non-tarifaire belemmeringen: quota, licenties, productvereisten, documentaire 

vereisten, …

• Meer info terug te vinden na de Brexit via Market Access Database: 
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

• Tarieven 
• In het slechtste geval: geen FTA  MFN-tarief
• MFN tarief bij invoer in EU kan je nu al raadplegen via Tarweb: 

http://tarweb.minfin.fgov.be/
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IMPACT SUPPLY CHAIN

• Geen aangifte = geen uitvoer/invoer
• = niet-laden of niet lossen

• Congestie? 

• Waarom? Beschermen en bevorderen 

• Opstellen van aangifte = tijd & kost
• Investeren in kennis

• Douanewaarde

• Goederencode 

• …

• Douanevertegenwoordiger? 

• Uitvoeren van controles = tijd (& kost)
• Stopfunctie van de douane 
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VOORONTWERP BREXIT-TERUGTREKKINGSAKKOORD

• Draft agreement https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-

kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-

community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en

• Fact Sheet http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6422_en.htm

• Douane: status quo tijdens de transitieperiode 

• Tot 31.12.2020

• Mogelijkheid tot verlenging

• = tijd om aan te passen !

• !!!! Moet nog goedgekeurd worden door EP en Parlement UK



STAND VAN ZAKEN

• Vandaag EU = 28 lidstaten

• Ontwerp terugtrekkingsakkoord
• > 500 bladzijden

• EU regeringsleiders = oke (ook politieke verklaring)

• Europees Parlement? (meerderheid 20/27)

• Parlement UK? (12 december)

• Indien goedgekeurd: overgangsperiode tot 31.12.2020 (of langer)



STAND VAN ZAKEN (2)

• Terugtrekkingsakkoord?
• WRM: geeft tot eind 2020 (of langer) tijd voor LS en EO om zich aan te 

passen (want status quo) + kan men onderhandelen over toekomstige 
relaties obv politieke verklaring

• WAT: Regelt de scheiding en de overgangsperiode
• Verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen tijdens overgangsperiode

• Tijdens overgangsperiode: voor douane status quo

• Dus geen rechten, geen controles, geen aangifte

• Financiële aspecten

• Verkeer van goederen, personen etc ook op het einde van de overgangsperiode

• Ultieme redmiddel na overgangsperiode: douane unie UK EU (BIJLAGE 3)

• Certificaat inzake goederenverkeer A. UK. 

• Dus vrij verkeer, geen oorsprong

• Cfr met Turkije
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ALGEMEEN PRINCIPE

• Goederen die op de EU of VK markt worden gebracht voor het einde van 
de transitieperiode kunnen vrij circuleren totdat ze hun eindbestemming 
bereiken, zonder bijkomende vereisten

• Uitzondering: levende dieren en dierlijke producten 

• Goederenbewegingen begonnen voor einde transitieperiode en eindigen 
na einde transitieperiode  beweging onder regels EU
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GOEDERENBEWEGINGEN EN TRANSITIEPERIODE
ART 47

• Bewegingen begonnen voor einde transitieperiode (TP) en die eindigen 
na transitieperiode

• Geen vermoeden van status Uniegoederen

• Bewijs leveren van status Uniegoed  art 199 IA

• Bewijs leveren start beweging  transportdocument

• Goederen geladen in UK/EU luchthaven voor einde TP + enige 
vervoersOV

• Vervoer via lucht

• Vermoeden van status Uniegoederen
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LIJNDIENSTEN

• Vermoeden van status Uniegoederen
• Goederen geladen voor einde TP, gelost na einde TP en vervoerd over zee met geregelde 

lijndienst 

• Tussen havens EU/VK

• Waarbij voor het einde van de transitieperiode één of meer EU/VK havens werden 
aangedaan

• ! Na TP geladen  bewijs leveren van status Uniegoed
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EINDE TIJDELIJKE OPSLAG OF DOUANEREGELING
ART 49

• Unieregels van toepassing op niet-EU goederen onder TO of DR in VK 
voor einde TP totdat

• Termijn annex III

• Binnen de termijn van de vergunning of 12 m

• DE: 12m na transitieperiode

• Overbrenging onder TO of onder een douane regeling is uitgesloten (wel onder transit)



19

ANNEX III
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TERUGKERENDE GOEDEREN

• Goederen uitgevoerd als uniegoederen uit VK voor einde TP

• Na einde TP in EU27 binnengebracht

= terugkerende goederen
• Art 203 DWU

EU (27)

VK
3e land

Einde TP
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TERUGKERENDE GOEDEREN (2)

• Uniegoederen vervoerd naar VK voor einde TP

• Na einde TP in EU27 binnengebracht

= geen terugkerende goederen

EU (28)
VK

Einde TP

Geen terugkerende 

goederen

EU (27)
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CONTINGENTEN

• 31.12.2020 laatste dag aanvaarding van aangiftes voor het in vrij 
verkeer brengen met het oog op het bekomen van een tarifair 
contingent

• 04.01.2021 eerste dag van toekenning in 2021 voor aanvragen voor 
contingenten die betrekking hebben op aangifte tot 21.12.2020

• http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13505-2018-
INIT/en/pdf
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EMCS

• Beschikbaar tot 31.05.2021 voor het versturen van ontvangstbewijzen
of van uitgangsmeldingen die betrekking hebben op bewegingen die 
starten voor het einde van de transitieperiode

• Maar! 
• kan geen e-AD meer gecreeërd worden

• geen beweging opsplitsen

• geen bestemming wijzigen. 
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INTERNATIONALE AKKOORDEN 

• Bv FTA

• Tijdens TP: UK blijft partij
• Goedkeuring partnerland noodzakelijk

• UK mag tijdens TP zelf onderhandelen, ratificeren maar de akkoorden 
mogen niet in werking treden
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BREXIT IMPACT SCAN

• Via portaal site brexit.belgium.be
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BREXIT IMPACT SCAN

Mogelijke situaties zijn gegroepeerd rond 9 thema’s:
• uitvoer,
• invoer,
• diensten,
• vervoer,
• toelevering,
• digitale data en diensten (privacywetgeving),
• intellectuele eigendom,
• vestiging,
• concurrentie en markt.
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AANSPREEKPUNTEN BIJ DE DOUANE?
Regionale SPOC’s Brexit:

• Antwerpen: Robert Robbrecht en Ilse Eelen

• Bergen: Thierry Piraux

• Brussel: Yorick Keymeulen

• Gent: Annie Vanherpe

• Hasselt: Nathalie Sterkmans en Stefan Kessen

• Leuven: Godelieve Hendrickx

• Luik: Nicolas Laurent en Isabelle Kelder

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/lokale-brexit-co%C3%B6rdinatoren

Centrale SPOC’s Brexit:

• Immle De Staercke (NL)

• Griet Mahieu (NL)

• Michel Lequeu (FR)

da.mf.es@minfin.fed.be

Infopunt GIP Zeebrugge (voor bezoekers)
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INFORMATIEBRONNEN

Website AAD&A met productfiches en allerhande informatie 
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit

Douanevertegenwoordigers 
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douanevertegenwoordiger
/lijst-van-vertegenwoordigers

eLearning EC 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview/ucc-elearning-
programme_en

BE portaalsite + Impactscan 
https://economie.fgov.be/en/brexit

Website EU preparedness
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
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VRAGEN?





DANK U VOOR UW AANDACHT !



REGIONAAL FORUM GENT
MANAGEMENT PLAN EN REORGANISATIE AADA

KRISTIAN VANDERWAEREN
ADMINISTRATEUR-GENERAAL AADA



STRATEGISCH PLAN VAN DE AADA

07 / 12 / 2018

Kristian Vanderwaeren
Administrateur-generaal



HOE KWAM ONS STRATEGISCH PLAN TOT STAND?
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CONSULTATIE
VAN 
ONZE

STAKEHOLDERS

Onze 
medewerkers

De vakbonden

Minister van Finaniën

Voorzitter van de FOD Financiën

Onze klanten



ONZE STRATEGIE VOOR DE TOEKOMST
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Onze missie, onze bestaansreden …

De Europsese Unie en de 
Belgische Staat tegen

illegale handel. We
moedigen daarnaast ook
legitieme economische

activiteiten aan,

Wij
financieren

De Europese Unie en de 
Belgische Staat door het 
innen van accijnsrechten, 
douanerechten en BTW 

op import,

Wij
beschermen

De Europese Unie en haar
inwoners en garanderen
de bescherming van het 
leefmilieu, waar nodig in 

nauwe samenwerking
met andere autoriteiten,

Wij
vereenvoudigen

De legitieme handel, in 
evenwicht met douane-

en accijnscontroles

Wij
beveiligen
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Onze visie
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Onze strategische objectieven

Tevreden klanten Betrokken medewerkers

Performante en resultaat-
gerichte organisatie

Maximale digitalisering

1 2

3 4
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Onze tien prioriteiten voor de toekomst



SYSTEM BASED APPROACH (SBA)
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ZO
N

D
ER

 S
B

A
aangiften

selectie

controle

M
ET

 S
B

A

Geïntegreerde
douaneboekhouding

0% selectie voor controle
MAAR

Operator moet regelmatige
interne controle uitvoeren en 

bewijzen

Voorafgaande
audit
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2018 2019

1e piloot projecten

Andere piloot
projecten

(vooral dienstverleners)

Elke 
geïnteresseerde

AEO –
onderneming



CUSTOMS COMPETENCE CENTER (3C’S)
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Transversaal
Kenniscentrum

Douane / Accijnzen / BTW

AADA

Ondersteuning

3C

3C

3C

3C : 
coördinatie van 
de Belgische
douane 
activiteiten

Informatie
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2018 2019

Piloot projecten
(september)

Operationalisering
van de 3 C’s



TIJD- EN KWALITEITSNORMEN
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Behoeften van 
de handel

Communicatie
van de 

resultaten
Selectie van 

normen

Verfijning
van de 

normenEind 2017 Eind 2019

Behandelingstijd van vergunningen tijdelijke
opslag

Duurtijd van de fysieke controles op de laad-
en-losplaatsen

Behandelingstijd van de terugbetalingen

Tarief van de boetes



DIGITALISERING
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SAMENWERKING
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Kantoor
van uitvoer

Kantoor
van uitgang

Bevestiging aankomst
van de goederen

Manifest van uitvoer

Sep 2018

Begin 2019

Vrijgave van de goederen
Container

Eind 2018

Visi GIP
1e semester

2019

Digitalisering

Visualisatie 
van de 
controle - flux

CCRM
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1e semester
2019

Digitalisering

Factuur

Certificaat van 
oorsprong

… Documenten
verbonden aan

de aangifte

Digitaal platform

PLDA

storing

PLDA
opnieuw functioneel

Eind
2019

Digitale 
noodprocedure

Consultatie
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Freight 
Management App

Feb 2019
(invoer)

Eind 2019
(uitvoer)

1e semester
2019

Eind 2019

Digitalisering

Opvolging
bewegingen
goederen

Data Insights App

E-commerce App

data

Groundhandling en Forwarders

data

E-commerce/Be-gate

Consultatie

Consultatie
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Eind 2018

Eind 2018
(1e vergunning)

Eind 2019

Digitalisering

Registratie

E-Vignette 705

Aankoop

Eind 2019
(andere

vergunningen)

KISSIC

Aanvraag Aflevering

Vergunning

Voedingsproducten van 
niet-dierlijke oorsprong

Common entry 
document

EUROPESE
SINGLE

WINDOW

(1e fase)

FAVV



BREXIT
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BREXIT = CHALLENGE 

INVOER   : +15,12%*
UITVOER : + 30,66%*

* handelsstromen
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WIJ HELPEN U

brexit.belgium.be

SPOC’sSeminaries

Werkgroep
NaFor

&
Bilaterales
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WIJ BEREIDEN 

ONS VOOR

Aanwerving

en

opleiding

1e golf

(+ 141 douaniers)

Informatica 

systemen

PLDA

Stress test

Kantoor van 

doorgang Versterken van 

onze 

apparatuur

aan de 

buitengrenzen

van de EU Bagage 

scanners

Scanvan

NCTS



STRIJD TEGEN DRUGS
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Evolutie van de hoeveelheid in beslag genomen
cocaine in de haven van Antwerpen

x 10 
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STROOMPLAN
PLAN VOOR DE STRIJD 

TEGEN DRUGS 
IN DE ANTWERPSE HAVEN

VERSTERKING VAN ONZE CAPACITEIT

NIEUW
MATERIAAL

Nieuwe
backscatter

100% screening

Meer scans aan de 
terminals

Meer tijd voor
onderzoeken van 
Opsporingen

Toewijzing
van 

personeel

NIEUWE 
TECHNOLOGIEËN

Blockchain

Kali-team



ALGEMENE WET DOUANE EN ACCIJNZEN
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Fase 1: aanpassingen DWU
concept ‘ter goeder trouw’ 

Fase 2: ‘sancties’ politiek+ bevoegdheden medewerkers

Fase 3 : codificatie accijnzen

Huidige legislatuur Volgende legislatuur
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Tekst
overmaken aan

Minister van 
Financiën

Aanpassing van de tekst
(178 artikels) 

in overleg met Luxemburg

Presentatie
van de tekst

aan de 
handelswereld

Begin 2017

Eind 2018

AANPASSING VAN DE AWDA– FASE1 
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Complete 
hernieuwing van 

onze politiek
rond sancties en 

opvolging

Seminarie met 
de 

handelswereld

Integratie van de 
richtlijnen betreffende de 

bescherming van de 
financiële belangen van de 

EU (PIF-richtlijn)

AANPASSING VAN DE AWDA– FASE 2 

STUDIE REDACTIE

Huidige legislatuur Volgende legislatuur



VERBETEREN VAN ONZE INTERNE WERKING
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VERBETEREN VAN 
ONZE INTERNE 

WERKING

KENNISBEHEER

WERKMETHODESOPLEIDING

DIGITALISERING
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Take-Home 
Message



NIEUWE STRUCTUUR



Centrale departementen

Administratie 
Operaties

Administratie
Opsporing

D
O

U
A

N
E 

&
 A

CC
IJN

ZE
N



Operationele 
Coördinatie

Sophie Caillaux 

Dienst van de 
Administrateur-

generaal
Stephan Legein

Informatie
management

Chris De Clerck

Algemeen beleid

Liesbet Fransen

Wetgeving

Karine Thumas

Proces & 
Methoden
Nathalie Delestienne

Marketing

Werner Rens

Boekhouding

Christian Postman

Risico
management

Veerle Spolspoel

Geschillen

Luc Vandevelde

Bupa P&O

Olivia Cappuyns

HOW ?

WHAT ?

SUPPORT

CE
N

TR
A

LE
 D

EP
A

R
TE

M
EN

TE
N



Afdeling Aangiftebeheer

Yves Ryckbosch
0257 647 68

Dienst Regionale 
Directeur

Marie-Rose Teirlynck
+ Afdeling Marketing

Annie Vanherpe
0470 75 20 43

O
P

ER
A

TI
ES

 –
R

EG
IO

 G
EN

T

Afdeling Controle 1ste lijn

Guido Van Holsbeke
0257 830 08

Afdeling Controle 2de lijn

Ivan Goossens
0257 654 96

Afdeling Geschillen

Elke Heyvaert
0257 663 58

Regionale directeur
Alain Muyshondt – 0257 688 94
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Meer info 
binnenkort

beschikbaar
op de Internetsite

van AAD&A
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VRAGEN ?
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REGIONAAL FORUM GENT
VRAGENRONDE/VARIA

ANNIE VANHERPE
KLANTENCOÖRDINATOR-COMMUNICATIEAMBTENAAR

SPOC BREXIT
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VARIA

Overzicht nieuwste circulaires/brochures

Circulaires:

2018-C-90 BTI - gepubliceerd op 18/07/2018
2018-C-101 Vereenvoudigd tarief - gepubliceerd op 26/07/2018
2018-C-104 GLLP goedgekeurde en aangewezen plaats voor het aanbrengen van goederen 
bij de douane - gepubliceerd op 07/08/2018
2018-C-105 Definitieve vrijstellingen - gepubliceerd op 21/08/2018
2018-C-117 e-commerce - gepubliceerd op 24/10/2018

Brochures: (website)
Accijnzen E-Commerce - vanuit België
Accijnzen E-Commerce - naar België
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VARIA

Circulaire 2018-C-104 

Goedgekeurde en aangewezen plaatsen voor het aanbrengen van goederen bij de Douane

Aanpassing goedgekeurde plaats voor lossing

Vervangt de circulaire 2018-C-48

§13. Goederen die worden aangeboden op een goedgekeurde plaats voor lossing moeten 
uiterlijk de derde dag nadat zij zijn aangebracht worden aangegeven voor een 
douaneregeling (art. 115, lid 1b) DA) of uiterlijk de zesde dag nadat zij zijn aangebracht bij 
een toegelaten geadresseerde, tenzij de douane een onderzoek van de goederen eisen of 
tenzij er voor dezelfde locatie een vergunning voor het beheer van ruimten voor tijdelijke 
opslag (RTO) bestaat.
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VARIA

Nota van 12/10/2018 (Nationaal Forum)

Verdere uitrol van elektronische aankomstmelding

07/01/2019: verplicht insturen van de elektronische aankomstmelding (door de 
goederenbehandelaar) voor:

- containervervoer in de haven van Zeebrugge

- ro-ro vervoer in de havens van Antwerpen en Zeebrugge
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Nota van 12/10/2018 (Nationaal Forum)

Verdere uitrol van elektronische aankomstmelding

04/03/2019: verplicht insturen van het elektronisch uitvoermanifest (door de rederij) voor:

- containervervoer in de havens van Antwerpen en Zeebrugge

- ro-ro vervoer in de havens van Antwerpen en Zeebrugge
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VARIA
Uitsluiting van de indirecte vertegenwoordiging voor bijzondere regelingen.
Verduidelijking van de Europese Commissie.

Betreft navolgende bijzondere regelingen: AV, PV, TI, BB, particulier DE
Niet van toepassing voor: publiek DE en doorvoer

Wie mag de aangever zijn ingeval van een bijzondere regeling ?

- enkel de houder van de vergunning (art. 170, §1, lid 2 DWU)
- of de vertegenwoordiger van de vergunninghouder (art. 18 DWU)

Wie is de houder van de regeling ? (art. 5 DWU)
- de persoon die de douaneaangifte indient of voor wiens rekening deze aangifte wordt ingediend
- de persoon aan wie de rechten of verplichtingen aangaande een douaneregeling werden 

overgedragen
De rechten en plichten van de houder van de vergunning AV, PV, TI, BB, particulier DE worden echter 
bepaald in de vergunning.
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Daaruit volgt dat de houder van de regeling en de houder van de vergunning één en dezelfde persoon 
moeten zijn. 

Art. 170, § 1, lid 2 DWU bepaalt:

“indien de aanvaarding van een douaneaangifte evenwel bijzondere verplichtingen voor een bepaalde 
persoon meebrengt, de aangifte door deze persoon zelf of door zijn vertegenwoordiger moet worden 
gedaan.” 

Art. 170, § 1, lid 1 DWU bepaalt:

“Onverminderd artikel 167, paragraaf 1, kan een douaneaangifte worden ingediend door eenieder die in 
staat is alle informatie te verstrekken die vereist is voor de toepassing van de bepalingen die gelden voor de 
douaneregeling waarvoor de goederen worden aangegeven. Die persoon moet ook in staat zijn de goederen 
bij de douane aan te brengen of te doen aanbrengen.”

-> een aangifte tot plaatsing voor deze bijzondere regelingen legt verplichtingen op aan de persoon 
aan wie een vergunning AV, PV, TI, particulier DE of BB, werd afgeleverd. 

-> uitsluitend de houder van de vergunning AV, PV, TI, particulier DE of BB, mag de aangifte indienen.

=> enkel directe vertegenwoordiger is mogelijk



84

Waarom voor de regelingen AV, PV, TI, particulier DE of BB geen indirecte vertegenwoordiging ?

Dit zou betekenen dat:

- de vergunninghouder en de houder van de regeling, niet dezelfde persoon zijn

- de houder van de regeling het genot zou hebben van de rechten en plichten van de 
vergunninghouder

Waarom wel indirecte vertegenwoordiging bij publiek entrepot ?

- de houder van de regeling en de vergunninghouder moeten niet dezelfde persoon zijn

- de gebruikmaking van de regeling vereist geen vergunning

- iedereen mag goederen aangeven op in een publiek entrepot te plaatsen

De aanpassing via MB is in voorbereiding.

In analogie van bovenstaande principes ivm directe/indirecte vertegenwoordiging zal ook de circulaire 
EIDR worden aangepast.
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VARIA
Aanpassing definitie exporteur:

Oorspronkelijke tekst: 3 cumulatieve voorwaarden:

- gevestigd in het douanegebied van de EU

- een contract hebben met een geadresseerde in een derde land

- de macht hebben om te beslissen dat de goederen buiten het douanegebied van de Unie mogen 
worden gebracht

Aanpassing gedelegeerde Verordening dd. 16/05/2018 – van toepassing op 31/07/2018:

het contract met de geadresseerde in een derde land vervalt.

Conclusie – eenvoudiger om de exporteur te bepalen:

Vak 2 PLDA uitvoeraangifte:  in dit vak enkel een bedrijf dat in de EU is gevestigd

Vak 44 PLDA uitvoeraangifte: de verzender van de goederen voor BTW doeleinden
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VARIA

Brexit info voor reizigers

Circulaire 2017-C-41 Bagage (01/07/2017)

Vrijstelling van goederen in bagage van reizigers.

Wijs op reis
Nuttige informatie voor reizigers



Ik kom terug 
uit een 

niet-Europese lidstaat



Betreft:

- toegelaten goederen – dus geen verboden producten
- goederen zonder handelskarakter
- goederen aanwezig in de persoonlijke bagage van de reiziger

Reiziger: ouder dan 17 jaar

Wat als ik meer invoer ?

Douane belast enkel de hoeveelheden boven de maxima (hoeveelheden) bij 
tabaksproducten en/of alcoholhoudende dranken.

Douane int belastingen op de totale waarde van het voorwerp bij ‘andere goederen’!

Indien de goederen niet worden aangegeven bij de Douane:
-> boete bovenop de verschuldigde belastingen !



Brexit info voor de personeelsleden van de vervoermiddelen gebruikt in het 
internationaal verkeer

Circulaire 2017-C-41 Bagage (01/07/2017)

Goederen Toegelaten hoeveelheden

Tabaksproducten

Sigaretten

of cigarillo’s

of sigaren

of rooktabak

40 stuks

20 stuks

10 stuks

50 gram

Alcohol en alcoholhoudende producten

niet- mousserende wijn

en bieren

en alcoholhoudende dranken > 22%vol

of tussenproducten

totaal 2 liter

totaal 8 liter

totaal 0,25 liter

totaal 0,5 liter

Andere goederen

ongeacht de vervoerswijze max. 175 euro
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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 vragen, voorstellen, ideeën, suggesties ed. voor de volgende 
vergadering mailen, voor 01/02/2019, naar:

Annie Vanherpe (annie.vanherpe@minfin.fed.be)



VRAGEN ?
DANK U VOOR UW AANDACHT !



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 MAART 2019 (VM)  
LOCATIE: 9041 GENT (OOSTAKKER), SMALLEHEERWEG 31

GASTBEDRIJF: VOLVO GROUP TRUCKS




