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CONVENOR

Dorothy Cardoen (AAD&A) & Jan Robbroeckx (Agoria)

NOTULIST

Jan Robbroeckx en Dorothy Cardoen

AANWEZIG

VERONTSCHULDIGD

Albert Palsterman,CRSNP (Stream Software)
Bart Keersmaekers, NAVES (CMACGM)
Bert Lenaerts, VEA-CEB (CMC)
Dennis Verheyen, ASV (Eurochem ANR)
Diederik Bogaerts, ICC (KPMG)
Dimitri Annys, CEB (Portmade)
Elke De Jonghe, Essenscia (Vopak Terminal Eurotank N.V.)
Erik Van Poucke, AAD&A Operations Antwerpen
Fons Uyttendaele, BCA (UPS)
Giovanni Gijsels, Vinum & Spritus (Deloitte)
Jan Maes, ASV/NAVES (Grimaldi)
Jan Mariën, GSF (Euromarine Logistics)
Jan Van Wesemael, Voka, (Alfaport)
Jessy van Aert, Essenscia (EVONIK)
Jim Styleman, CRSNP (AEB) & Essenscia (STYROLUTION)
Johan Geerts, CRSNP (Intris NV)
Kristin van Kesteren-Stephan, Havenbedrijf Antwerpen
Laurence Baudesson, VEA-CEB
Nancy Smout, KVBG (Katoennatie)
Paul Peeters, VEA-CEB (Remant)
Peter Tilleman, AWDC Diamond Office
Koen Hendrickx, European Custom Brokers
Pieter Duchi, AGORIA (Volvo)
René Michiels, CEB (DHL)
Sophie Leplae, Voka – West-Vlaanderen (TVH)
Stijn Op de Beeck, Air Cargo Belgium (WFS)
Svitlana Siurik, Essenscia (Suez)
Theo Peeters, VEA-CEB (Exsan)
Bart Engels, Secretariaat Nationaal Forum
Eylen Aydemir, Douanewetgeving
Jamil Soltani, Regio Luik – Controleregie Bierset
Klara Pasgang, Dienst Automatisering
Sophany Ramaen, Secretariaat Nationaal Forum
William Sluys, Regio Brussel
Wouter de Vlieger, Dienst Automatisering
Jan Robbroeckx, (Umicore)
Çiçu Keskin, PwC Legal
Abram Op de Beeck, Essenscia (BASF)
Bart Hebbelinck, CEB (Citrosuco)
Bart van Geem, AWDC Diamond Office
Ellen Gielen, Voka – KvK Limburg (Graco)
Fernand Rutten, Vinum & Spiritus (Deloitte)
Gert Mattheussen, GSF (UAB Eurochem Logistics)
Hilde Bruggeman, ASV/NAVES
Jimmy Geninazzi, Essenscia (Dow Benelux B.V.)
Johan Van Staey, CRSNP (Stream Software)
Jos Poets, Voka Limburg (Tessenderlo Chemie NV)
Karen Wittock, VEA-CEB (Remant)
Manuella Merckx, AWDC Diamond Office
Marc Staal, Voka – KvK Limburg (Scania)
Marc Wouters, Petroleumfederatie (Total)
Paul Hermans, AGORIA (Atlas Copco)
Rik Uyttersprot, Fevia (Unilever Belgium)
Silke Van Wabeke, ASV/NAVES (CMACGM)
Sophie Verberckmoes, Werkgeversfederatie voor de internatioale handel, het vervoer en de
logistiek (Bleckmann)
Sylvie Groeninck, Fedustria
Cathérine Pichon, Processen en Methodes
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Debby Bogemans, Regio Hasselt
Ilse Eelen, Regio Antwerpen
Luc Verhaeghe, Processen en Methodes
Rudi Lodewijks, Regio Hasselt
Walter Vandenhoute, Finances
Wendy Saerens, Operations Centraal
Agendapunt 1: Alternatieve bewijzen zuivering doorvoer
-

De werknota PM2018.000.018 is aangepast op 17/01/2019 met PM 2019.000.253
De aangepaste nota houdt een vereenvoudigde aanpak in op het vlak van het voorleggen van alternatieve bewijzen bij
niet-zuivering van doorvoer
Opstarten periodiek overlegplatform Finance om werkmethodes te synchroniseren
Stand van zaken wordt besproken in de volgende meeting (zowel door de AAD&A als door de bedrijven)

Agendapunt 2: Vereenvoudigd bericht van wederuitvoer
-

Werkpunt voor AAD&A voor dit werkjaar
Momenteel vertraging omwille van de Brexit
Voor export is er een oplossing in de maak. Voor invoer zijn er nog een aantal technische problemen.
Doel: nieuwe kennisgeving i.p.v. mini-CUSCAR
Moet uitgerold worden voor bulk, breakbulk en RORO
Dorothy Cardoen volgt dit verder op

Agendapunt 3: Nieuwe definitie exporteur
-

-

-

-

De nieuwe definitie exporteur is kort en duidelijk en geeft aan dat een exporteur altijd in de EU moet gevestigd zijn
o
a) een particulier
▪
die goederen bij zich draagt die het douanegebied van de Unie zullen verlaten,
▪
wanneer deze goederen deel uitmaken van zijn persoonlijke bagage
o
b) in andere gevallen, wanneer a) niet van toepassing is:
▪
i) een in het douanegebied van de Unie gevestigde persoon die de macht heeft om te beslissen en
beslist heeft dat de goederen dat douanegebied zullen verlaten;
▪
ii) wanneer i) niet van toepassing is,
•
eender welke in het douanegebied van de Unie gevestigde persoon die partij is bij de
overeenkomst
•
op grond waarvan goederen dat grondgebied zullen verlaten
Enkel een in de Unie gevestigde persoon kan exporteur zijn;
Guidance document is gewijzigd sedert 30 juli 2018
Commissie geeft geen duidelijk antwoord op vragen hieromtrent van AAD&A
Vraag is en blijft in welke gevallen een niet in de Unie gevestigde onderneming als exporteur op een uitvoeraangifte zou
kunnen vermeld worden:
o
Mogelijk kan die zich voordoen in gevallen waar een niet in de Unie gevestigd bedrijf wordt vertegenwoordigd
met een 796.6 globaal BTW nummer bij een intracommunautaire verwerving die dan onmiddellijk gevolgd wordt
door een uitvoer
o
Issue is zeker de uitvoer van dual-use goederen, maar hier zou in principe altijd de in de EU gevestigde bedrijf
dat de dual-use goederen levert als exporteur moeten optreden
Tijdens de meeting wordt beslist om de relevante cases (nr. 117 tot en met 127) van het UCC Q&A document te laten
herbekijken door de AAD&A Dienst Wetgeving:
https://financien.belgium.be/sites/default/files/Customs/NL/DOC/Ondernemingen/Wetgeving/DWU/2018 -03-29NL%20Q%26A.pdfAnnex
De industrie vraagt ook of de 8 cases van het oorspronkelijke Guidance Document ANNEX A kunnen herbekeken worden
door de AAD&A Dienst Wetgeving voor zover deze afwijken van de cases in het UCC Q&A document van de AAD&A
Dorothy Cardoen en Jan Robbroeckx geven stand van zaken in de volgende meeting

Agendapunt 4: Stand van zake CODECO IN
-

Sinds begin oktober worden in Antwerpen nog uitsluitend aankomstberichten voor containers via CODECO verstuurd
Op één operator na verloopt het proces naar behoren
Met ingang van maandag 07/01/19: verplicht insturen van de elektronische aankomstmelding
o
voor containervervoer in de haven van Zeebrugge
o
voor RoRo-vervoer in de havens van Antwerpen en Zeebrugge
Met ingang van maandag 04/03/19: verplicht insturen van het elektronisch uitvoermanifest voor container - en RoRovervoer in de havens van Antwerpen en Zeebrugge.
Op 4/2/2019 werkvergadering in Antwerpen (verslag)
Dorothy Cardoen volgt dit verder op

Agendapunt 5: Onregelmatige verschepingen
-

Op 15 februari 2018 eerste werkvergadering met scheepsagenten, terminals en douane
Grootste probleem is wellicht het niet uitsturen van IE507
Doel:
•
Vastleggen van de verplichtingen van actoren
•
Onderzoeken welke middelen ter beschikking zijn
•
Leidraad opstellen met een proces voor een maximale bevestiging van de uitvoer buiten de EU
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-

Dorothy Cardoen geeft stand van zaken in de volgende meeting

Agendapunt 6: Opvolging proces uitgaan bij TAO
-

•

Nieuwe werkmethode vanaf (datum moet nog bepaald worden)
o
TAO doet geen mailing meer om bewijzen uitvoer op te vragen
o
De aangevers mogen vanaf 1 maand na vrijgave voor uitvoer zelf alternatieve bewijzen aanreiken en verzoeken
om bevestiging uitgaan
o
De verzoeken en bewijzen worden behandeld conform de dienstnota
o
Na 150 dagen worden de aangiften geannuleerd, waarvoor TAO geen verzoeken met bewijzen heeft ontvangen
Dorothy Cardoen geeft stand van zaken in de volgende meeting

Agendapunt 7: Noodprocedure ECS
•
•

In Antwerpen: hernemen van de werkwijze met ‘uurlijsten’ en ‘daglijsten’
In Zaventem: voorstel voor BruCloud-gebruikers. Zie presentatie van Marc Bogaerts in bijlage.

Agendapunt 8: Subwerkgroep Consolidatie ECS
-

Volgende meeting van de sub-werkgroep consolidatie zal doorgaan op 24 april.
Jan Robbroeckx geeft stand van zaken in de volgende meeting

Presentatie gebruikt tijdens de meeting van 6 februari vindt u in bijlage.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

Stand van zaken geven over de nota rond alternatieve bewijzen voor de
aanzuivering van de doorvoerregeling (punt 1)
Stand van zaken geven de mogelijkheid over het vereenvoudigd bericht van
wederuitvoer (punt 2)
Stand van zaken geven over de nieuwe definitie van exporteur en de
uitkomst van de herbekeken cases van het UCC Q&A document (punt 3)
Stand van zaken geven over de CODECO IN regeling (punt 4)
Stand van zaken geven over de verschepingen zonder geregistreerde
uitvoeraangifte (punt 5)
Stand van zaken geven over de opvolging van proces uitgaan bij TAO (punt
6)

VERANTWOORDELIJKE

Dorothy Cardoen
Dorothy Cardoen
Dorothy Cardoen
Jan Robbroeckx
Dorothy Cardoen
Dorothy Cardoen
Dorothy Cardoen

Stand van zaken geven over de noodprocedure ECS (punt 7)

Dorothy Cardoen

Stand van zaken geven over de subwerkgroep consolidatie (punt 8)

Jan Robbroeckx

EINDDATUM

Volgende
meeting
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 17 mei om 13.30 u.
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