REGIONAAL FORUM GENT
PLATFORM VOOR BEDRIJVEN UIT
OOST- EN WEST-VLAANDEREN
IN SAMENWERKING MET VOKA EN DOUANE

OOSTAKKER, 8 MAART 2019

REGIONAAL FORUM GENT
WELKOM

ALAIN MUYSHONDT
ADVISEUR-GENERAAL

PROGRAMMA

• inleiding – Alain Muyshondt
• maak kennis met Volvo Group – Steven Lefebvre, Pieter Duchi
• nieuw organigram Douane Gent – Alain Muyshondt
• Brexit – Annie Vanherpe
• pauze
• RX Seaport – Joan Bremers
• vragenronde en varia – Annie Vanherpe
• volgende vergadering
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REGIONAAL FORUM GENT
VOLVO GROUP
STEVEN LEFEBVRE
DIRECTOR COMMUNICATIONS

PIETER DUCHI
MANAGER CUSTOMS OPERATIONS BELGIUM

REGIONAAL FORUM GENT
ORGANIGRAM DOUANE GENT

ALAIN MUYSHONDT
ADVISEUR-GENERAAL

NIEUWE STRUCTUUR VAN DE AAD&A
REGIO GENT

OOST- EN WEST-VLAANDEREN

2019

DE REDENEN VAN DE WIJZIGING

WIJZIGEN VAN DE ORGANISATIE
• Zonder te raken aan de structuur
• Dalende personeelsmiddelen
•
•
•
•
•
•

2018: - 15%
Toekomstgericht 50% > 55
Geen waardeoordeel over de werking van de diensten
Diensten die ‘beheerSbaar’ blijven
Automatisatie
Behouden van kwalitatieve dienstverlening (openingsuren/kennis/…)

• Buitengrens en binnenland: spreiding over het land

DE ADMINISTRATIE OPERATIES– REGIONALE STRUCTUUR
Regionale Directie Operaties Gent
Afdeling Marketing

Afdeling aangiftebeheer

Team Marketing

Team aangifteopvolging
Hulpkantoren

Afdeling 1e lijnscontrole

Afdeling 2e lijnscontrole

Regiekamer

Team Vergunningen

Controle DA
Team

Team ABC

Afdeling geschillen
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WAT VERANDERT ER CONCREET?

DE ADMINISTRATIE OPERATIES– REGIONALE STRUCTUUR
Regionale Directie Operaties Gent
Alain Muyshondt
Dienst RCD + Afdeling Marketing
Marie-Rose Teirlynck /Annie Vanherpe
Team Marketing
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DE ADMINISTRATIE OPERATIES– REGIONALE STRUCTUUR
Regionale Directie Operaties Gent
Alain Muyshondt
Afdeling aangiftebeheer
Yves Ryckbosch
Team aangifteopvolging
Patrick Coenaerts

Hulpkantoren
HK Zeebrugge

HK Gent

Ludo Dieusaert

Joris Vandevondele

HK Oostende (tot 1/5/2019)

HK Aalst (najaar 2019)

Harald Larsen

Christel Cool

HK Menen LAR (najaar 2019)
Inge Vanhoenacker
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DE ADMINISTRATIE OPERATIES– REGIONALE STRUCTUUR
Regionale Directie Operaties Gent
Alain Muyshondt
Afdeling 1e lijnscontrole
Guido Van Holsbeke
Regiekamer

Controle DA Roeselare

Tine Lannau

Anthony Windels

Controle DA Gent

Controle DA Menen LAR

Kim De Coninck

Luc Vancraeynest

Team Gent (Eeklo)

Controle DA Oostende

Team Gent haven

Marie-Jeanne Boutsen

Controle DA Aalst

Controle DA Zeebrugge 1

Jo Verhofstadt

Patrick Scheldeman

Team Aalst (Herzele)
Controle DA Sint Niklaas (tot 1/5/19)

Controle DA Zeebrugge 2

Jo Verhofstadt

Marnix Verstraete
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DE ADMINISTRATIE OPERATIES– REGIONALE STRUCTUUR
Regionale Directie Operaties Gent
Alain Muyshondt
Afdeling 2e lijnscontrole
Ivan Goossens
Team Vergunningen
Yves Degraeuwe

Team ABC Roeselare

Team ABC Gent

Carine Van Vyaene

Nathalie Viane

Team ABC Brugge (sluiting 1/6/19)

AEO Audit Team Gent

Marc Dhaenekint

Tom Vancoppenolle

Team ABC Temse (ten vroegste 2020)
Stijn Doms
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DE ADMINISTRATIE OPERATIES– REGIONALE STRUCTUUR
Regionale Directie Operaties Gent
Alain Muyshondt
Afdeling geschillen
Elke Heyvaert
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VRAGEN ?
DANK U VOOR UW AANDACHT !

REGIONAAL FORUM GENT
BREXIT
ANNIE VANHERPE
KLANTENCOÖRDINATOR-SPOC BREXIT

BREXIT
Brexit vooruitzichten:

12/03/2019: stemming Lagerhuis over de uittredingsovereenkomst
-> indien meerderheid -> start transitieperiode tot 31/12/2020
Indien geen stemming of indien de uittredingsovereenkomst niet wordt aanvaard:
13/03/2019: nieuwe stemming in Lagerhuis over een no-deal Brexit:
-> indien meerderheid voor een no-deal –> UK verlaat de EU op 30/03/2019
Indien geen meerderheid -> nieuw debat
14/03/2019: stemming in Lagerhuis ivm uitstel art. 50 met X maand
-> indien meerderheid voor uitstel -> goedkeuring EU op 21-22/03/2019
-> indien geen meerderheid -> UK verlaat de EU op 30/03/2019
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BREXIT
Op 22/01/2019 werd er door de UK Customs in Zeebrugge, in samenwerking met MBZ en Voka West-Vlaanderen,
een infosessie georganiseerd in het kader van Brexit.
Gezien niet iedereen hierop aanwezig kon zijn en gezien alle info ivm Brexit belangrijk is tonen we u hierna een
gedeelte van de slides die tijdens deze sessie werden gebruikt.
De presentatie werd door de UK Customs zonder beperkingen ter beschikking gesteld van de aanwezigen.
Gelieve hierbij te noteren dat:
- dit enkel en louter informatief is
- de Belgische douane op geen enkele wijze hiervoor verantwoordelijk is
- wij hierin geen enkel standpunt innemen of commentaar geven
- deze info ondertussen kan gewijzigd zijn.
Een nieuwe infosessie in Zeebrugge is voorzien op 14/03/2019
Inschrijven kan via:
secretariatmailbox.borderplanninggroup@hmrc.gsi.gov.uk
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WALK-THROUGH OF END-TO-END,
ROLL ON ROLL OFF PROCESS FOR GOODS
ENTERING OR LEAVING THE UK
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Introduction and objectives

1

Walk through of RoRo process to import and export and transit goods to the UK in a
‘no deal’ scenario

2

Details on three key processes:
– Customs applications & requirements

– Safety & Security Declarations
– Food, animals, plants and other controlled goods

3

List of actions to help you prepare

4

Sources for further information
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Importing your goods on ‘Day 1’
CUSTOMS

Pre-border
Register for
EORI

Pre-lodge
import
declaration
to UK
Government

En route

At UK border

• All companies need an
EORI number to trade
across UK borders
• Apply now on gov.uk
Master
Reference
Number (MRN)
or EORI provided
to haulier/freight
forwarder

Goods free
to leave

Update status of
customs to show
goods arrived in UK

Risk-based checks,
no change from
current approach

Goods
held
Businesses can defer payment if:
• Paying customs in monthly payments

Duties paid or
deferred

• Using special relief schemes
Key: Responsible parties
Business

Haulier

UK Government
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Make sure you and your supply chain understand the submission process
CUSTOMS

Apply for one-off registrations (e.g. EORI)

Confirm you can complete each data field in the Declaration e.g. providing
EORI number, and share with your customs agent if use one
Agree responsibilities with your customs agent and logistics provider for each
part of the process and update your contracts to reflect this.

Decide if you can use a deferment account for your import payments

Identify software for submitting documents, if you do not use a customs agent
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Importing your goods on ‘Day 1’
SAFETY & SECURITY

Pre-border

En route

At UK border

Goods free
to leave
Submit Safety &
Security
Declaration (ENS)

Security checks

Risk-based
inspection

Goods
held

Declaration must be lodged two
hours before arrival in all UK ports,
except Eurotunnel where it must be
lodged 1 hour before check in
Key: Responsible parties
Carrier

Haulier

UK Government
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Make sure you and your supply chain are clear on the Who, What, When and How for submitting these new
requirements
SAFETY & SECURITY

Agree responsibilities with your logistics provider / customer for each part of
the process and update your contracts to reflect this

Confirm you can complete each data field in the Declaration form

Carrier responsible for Declaration submission two hours before arrival in UK (1
hour before Eurotunnel check in). Carrier can delegate activity to a third party

Prepare your business for using the Import Control System (ICS) and
submitting
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Importing your goods on ‘Day 1’
CONTROLLED GOODS

Pre-border

HIGH-RISK FOOD & FEED

En route

Obtain necessary
certificates/
licenses
Documentation
checks
Pre-lodge
declaration on
relevant system(s)

At UK border

Post border

No additional
checks on food and
feed originating
from the EU on Day
1

Travel to UK Point of Entry e.g.
HR FNAO must enter via a
DPE. High risk food and feed
from a 3rd country via the EU
to the UK must enter via a UK
BIP or DPE, or via a designated
port for direct landing of fish
from EU vessels

• Notify the relevant UK Government
agency for certain controlled products
• Note: Third Country high risk food not
of animal origin (HR FNAO) must enter
via a UK DPE
• Note: There is no RoRo DPE or BIP at
either Dover or the Channel Tunnel
• Submit information via relevant IT
system (e.g. TRACES/UK import
system)

Goods free
to leave

Goods
held

Key: Responsible parties
Business

UK Government
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Check restrictions on goods you import to understand the impact on document submission, route planning or costs
CONTROLLED GOODS

ANIMALS & FOODS

Check what documents and/or certificates (e.g. Export Health Certificate,
Catch Certificate) are required for the goods you import across the UK-EU
border and apply for them

Check if you need to pre-notify the UK authorities about the goods you import
across the UK-EU border and how to do so

Plan with logistics provider for travel to UK Point of Entry including via a UK
Border Inspection Post or Designated Point of Entry (where appropriate)

Check the systems (e.g. UK import system, IPAFFS) you need to use and
prepare your business to do so
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Importing your goods on ‘Day 1’
CONTROLLED GOODS

Pre-border
Check if
Phytosanitary
certificate required

Pre-notify UK plant
health authority on
relevant system and
provide scanned
copies of relevant
documents

PLANTS

En route

At UK border

Ensure any
Phytosanitary
certificate is
included

• Notify the relevant UK Government agency for certain
controlled products, e.g. plants and plant products
managed under the EU plant passport regime
• Submit information via PEACH IT system

No additional
checks on Day 1

Post border

As now, travel via a UK Point
of Entry. If goods from a 3rd
country via the EU inland
checks are required by
relevant UK health authority

Goods free
to leave

Goods
held

Key: Responsible parties
Business

UK Government
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Check restrictions on goods you import to understand the impact on document submission, route planning or costs
CONTROLLED GOODS

PLANTS

Check what documents and/or certificates (e.g. Phytosanitary Certificate) are
required for the goods you import across the UK-EU border and apply for them

Pre-notify the UK authorities about the goods you import across the UK-EU
border using the PEACH system (for goods entering in England and Wales).

Plan with logistics provider for travel via a UK Point of Entry.
If your goods have come from a 3rd country via the EU and are entering via a
RoRo port, arrange inland checks at authorised trade premises with UK plant
health authority.
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Exporting your goods borders on ‘Day 1’
CUSTOMS AND SAFETY/SECURITY

Authorised
premise/DEP

Pre-departure
Submit
combined
Export/ Safety
& Security
Declaration

Pre-lodge any
supporting
documents on
relevant
system(s)

EXPORTS

Document
checks –
response
provided
to exporter

Exporter tells
haulier if P2P
granted or need to
take goods to
Designated Export
Point (DEP)

Permission to
proceed granted

Haulier takes
goods to DEP;
Checks carried out
if necessary and
Declaration
updated

At UK border

Haulier checks in
for boarding and
takes goods to
departure point

Post border

High risk goods:
Obtain full departure
message from HMRC
or intermediary

Ferry/train departs

Key: Responsible parties
Business

UK Government
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Transit as a border facilitation across multiple customs territories

Cross border transit movements can be
applied to domestic goods as well as
goods that have not yet had duties paid.
These may have arrived at a port or
airport or could beheld in a special
procedure.

Transit movements must
start at a registered
customs office of
departure or the premises
of an authorised trader.

As goods cross the border their
passage into a new customs territory is
recorded by a customs office of transit.
This allows for border control if
required.

The movement is ended at a Customs Office of
Destination or the premises of an approved
trader. They must then be entered into free
circulation, enter into another customs
procedure or exit to a third country if
appropriate.
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BREXIT – UK INFO
Alle nuttige UK info is te vinden via:
gov.uk/euexit
- Businesses
- Importing, exporting and transporting
- Regulation and standards for products and goods
- ….
- Individuals
- UK nationals in the EU
- EU citizens in the UK

Er werden inmiddels 116 informatieve nota’s gepubliceerd:
https://www.gov.uk/find-eu-exit-guidancebusiness?keywords=&business_activity%5B%5D=buying&business_activity%5B%5D=selling
&business_activity%5B%5D=transporting
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BREXIT – UK INFO
UK EORI
Verplicht voor:
- alle UK juridische entiteiten die invoer- of uitvoeraangiften opmaken in de UK
- de vervoerders die in de UK safety & security data moeten insturen
Info:
https://www.gov.uk/eori
Belgische bedrijven die in de UK douaneaangiften wensen op te maken kunnen:
- ofwel een UK juridische entiteit hebben + een UK EORI nummer
- ofwel gebruik maken van een fiscaal vertegenwoordiger
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BREXIT – UK INFO
UK tariefconsultatie
Welke zijn de invoerrechten in de UK ?
Toepassing WTO MFN tarief
Te raadplegen via Tarbel

=> erga omnes - douanerecht derde landen
Er is evenwel al een (voorlopig) UK tarief beschikbaar via:
https://www.gov.uk/government/publications/uk-goods-and-services-schedules-at-thewto
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BREXIT – UK INFO
UK toetreding tot de CTC

Verzoek tot toetreding ingediend op 30/01/2019.
Vanaf 01/03/2019: UK is lid van de Common Transit Convention
(bericht werd bevestigd)
-> !!! Aangiften type EU ipv EX of IM
Testversie PLDA is nu reeds beschikbaar.
(CTC enkel van toepassing ingeval van Brexit)

35

BREXIT – UK INFO
UK – TSP Transitional Simplified Procedures
- vanaf 29/03/2019
- alleen bij invoer van goederen uit de EU
- bij gebruikmaking van roll on roll off havens ( lijst zie: https://www.gov.uk/guidance/list-of-roll-on-roll-off-ports)
- voor douanevertegenwoordigers en UK bedrijven
- toelating + borg vereist
- 2 soorten procedures:
- te controleren goederen en accijnsgoederen: voorafgaande vereenvoudigde aangifte + aanvullende aangifte
- niet te controleren goederen: inschrijving in de administratie + aanvullende aangifte
- aanvullende aangifte 4de werkdag van de maand na invoer
- betaling dag 15 van de maand na invoer
https://www.gov.uk/guidance/register-for-simplified-import-procedures-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal
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REGIONAAL FORUM GENT

15 min

REGIONAAL FORUM GENT
RX-SEAPORT
JOAN BREMERS
PROJECT-MANAGER

REGIONAAL FORUM GENT
VRAGENRONDE/VARIA

ANNIE VANHERPE
KLANTENCOÖRDINATOR-SPOC BREXIT

BREXIT – EU INFO
Subwerkgroep Brexit
Opgericht 01/2019
https://www.naforna.be/nl/werkgroep_communicatie

Q&A short sea (recent aangepast)
omvat een 15-tal vragen rond invoer, transit, ENS en EXS, accijnsgoederen, …
https://www.naforna.be/sites/default/files/news/QA_brexit_shortsea_versie21022019_0
.pdf
Update subwerkgroep: Immle De Staercke

40

BREXIT – EU INFO
EORI nummer in BE
20.000 bedrijven aangeschreven
Installatie call center - tel. 0257/55 555 (tot 15/03/2019)
Bereikbaar iedere werkdag van 08:00 u tot 16:30 u
EORI nummer voor UK bedrijven met handelsactiviteit in België:
Na Brexit kunnen deze bedrijven geen gebruik meer maken van hun huidig UK EORI nummer

Een nieuw EORI nummer moet in BE worden aangevraagd –> formulier A4
-> verplicht: een vestiging in BE en douaneactiviteit
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BREXIT – EU INFO
BTI
Gevolgen Brexit:
- alle BTI’s uitgegeven door UK douane vervallen
- alle BTI’s uitgegeven door EU landen voor rekening van een bedrijf met een UK EORI
nummer vervallen
-> nieuwe BTI aanvragen via versnelde procedure.
Doel: omzetten van oude UK BTI naar nieuwe BE BTI.
Meer info:
https://www.naforna.be/nl/system/files/20190211%20Brexit%20-%20BTI.pdf
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BREXIT – EU INFO
CTC - aanpassing borgen

De toetreding van de UK tot het communautaire douanevervoer heeft ook voor de Belgische
bedrijven gevolgen:
- bepaling nieuw referentiebedrag
- opmaak nieuwe akte van borgtocht door bank/verzekeringsmaatschappij
- aanpassing TC 31 aan UK
- aanpassing vergunning doorlopende zekerheid
Opgelet:
Na Brexit zullen de oude garantiebewijzen, afgeleverd door UK, niet meer worden aanvaard
voor de opmaak van T-documenten in de EU
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VARIA
Tijdelijke uitvoer met commercieel karakter
Tijdelijke uitvoer:
- opmaak van aangiften tijdelijke uitvoer en wederinvoer in BE
- opmaak aangiften tijdelijke invoer en wederuitvoer in derde land
= heel wat beperkingen:
-> veel papierwerk, zoeken naar een douanevertegenwoordiger/fiscaal vertegenwoordiger
(UK), borgen, borg terugvragen, ….
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VARIA
Oplossing : Carnet ATA
- 1 enkel document – kan meerdere malen worden gebruikt
- geldig gedurende 1 jaar
- toepasbaar in 44 landen buiten de EU
- aan te vragen bij VOKA via digitaal platform www.e-ATA.eu
- voor goederen die na uitvoer in ongewijzigde staat worden wederingevoerd (beroepsuitrusting,
beurzen en tentoonstellingen, kunstwerken, demo-materiaal,…)
- niet geschikt voor verbruiksgoederen*
EU = 1 grondgebied
* Ingeval er toch goederen worden verbruikt/verkocht dient het ontbrekende item op de Carnet ATA te
worden vervangen door de invoeraangifte van het land waar de goederen in verbruik werden gesteld.
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VARIA
Carnet ATA bestaat uit:
- harde kaft of omslag
- vermelding van het nummer en datum
- de houder van het Carnet ATA
- organisatie van afgifte
- geldigheidsduur
- vak geldigmaking douane
- overzicht goederen (generale lijst op de achterzijde)
- blad met stroken
- de bladen “stam”:
- geel voor uitvoer en wederinvoer EU
- wit voor invoer en wederuitvoer derde land
- blauw voor doorvoer
- aanwezigheidsattest
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VARIA
Carnet ATA afgeleverd in BE, dient verplicht voor vertrek in BE door de Belgische douane te worden geviseerd:
- vak op de kaft + vermelding verificatie
- bevindingen verificatie op achterzijde kaft
ofwel:
- op een binnenlands BE kantoor
- op het kantoor van uitgang op voorwaarde dat dit een BE kantoor is
Het afstempelen van het blad “uitvoer” gebeurt steeds op het kantoor van uitgang uit de EU.
Ieder blad + stam dient aan de douane te worden aangeboden.
- bij verlaten of binnenkomen EU (hoeft niet BE te zijn)
- bij binnenkomen of verlaten derde land (land van bestemming of land van doorvoer)
Na gebruik en voor de vervaldatum dient het Carnet ATA, correct afgestempeld, aan VOKA te worden terugbezorgd.
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VARIA
Circulaire 2019-C-12
Goedgekeurde en aangewezen plaatsen voor het aanbrengen van goederen bij de Douane
Aanpassing goedgekeurde plaats voor lossing
Vervangt de circulaire 2018-C-104
Punt 7: Aanpassing openingsuren plaats van lossing
a) De aanvrager is AEO-C: uitbreiding tot 24/24 u, op week-, zaterdag, zon- en feestdagen
7/7
b) De aanvrager is geen AEO-C: openingsuren blijven binnen de kantooruren
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VARIA
Vrijhandelsakkoord tussen EU en Japan
Publicatieblad L330/3 dd. 27/12/2018
Toepasselijk vanaf 01/02/2019
Meer info via:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018PC0192#document2

Verminderde invoerrechten op basis van oorsprong.
Attesten van oorsprong –> via REX-systeem
Zendingen < 6000 euro: geen REX vereist
Geldigheidsduur: 12 maand
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VRAGEN ?
DANK U VOOR UW AANDACHT !

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 01/05/2019, naar:
Annie Vanherpe (annie.vanherpe@minfin.fed.be)
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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 7 JUNI 2019
LOCATIE: 9000 GENT, LANGERBRUGGESTRAAT 104
GASTBEDRIJF: HONDA

