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1. Inleiding
Het doel van de meeting is om een update te geven over ECS en de reeds gedefinieerde actiepunten
en daarnaast het behandelen van nieuw aangebrachte agendapunten.
www.aircargobelgium.be

Agenda
•
•

•
•
•
•
•

NCTS Noodprocedure
Buitengaan
o ECS
▪ Douane Applicatie
▪ Transfer bericht
▪ Noodprocedure
RTO vergunning: herevaluatie (T1)
E-commerce BE-Gate
BREXIT
Strategiemeeting douane
AOB

2. Actiepunten
Noodprocedure NCTS
Voor het performantie probleem van PLDA / NCTS is de ICT werkgroep in Brussel actief aan het werk
om oplossingen naar voor te brengen. Er werden reeds patches geïnstalleerd en er werd een
zekerheidsmodule aangepast voor NCTS waardoor de automatische vrijgave verbeterd zou moeten
zijn. Die verbetering wordt ook bevestigd door de community.
Het oplossen van de problemen met PLDA / NCTS is een topprioriteit voor douane. Met behulp van
een externe audit komt er een verslag waarin problemen geïdentificeerd zullen worden. Een task
force zal de komende weken dan oplossingen zoeken.
Betreffende het periodiek onderhoud: er staat een onderhoud gepland in december 2019. De
community benadrukt dat dit een uitzonderlijk drukke maand is en dat een onderhoud van het
systeem zeer slecht valt. Daarom wordt er gevraagd of dit onderhoud verplaatst kan worden naar
een andere maand, met voorkeur januari. De douane stemt dit intern af.
Actie:
Verplaatsing periodiek onderhoud december?

Verantwoordelijke
AAD&A

Deadline
29/05/2019

Buitengaan
ECS – Export Control System
Douane Applicatie
Op de vrijwillige, tijdelijke, bijkomende koppeling aan de BRUcloud ter versnelde
aanzuivering van exportaangiftes zijn er 34 koppelingen volledig operationeel in gebruik.
De douane applicatie verwerkte in januari 2019 64.7% van de totale flow
exportaangiftes op Brussels Airport.

www.aircargobelgium.be

Fase II
•

Bericht 7: progressie in programmatie douane?
o Dit bericht zou verder ontwikkeld worden in de periode na BREXIT
o BREXIT is op dit moment de topprioriteit van douane
o Test bij DHL – Aviapartner lijkt niet meer nodig

•

Bericht 12: onduidelijkheid bij BAC (verantwoordelijke)
o Marc Bogaerts zou laten weten wie de contactpersoon bij BAC is
o Sandy checkt dit bij Marc B.
Bericht 11 kan geen uitvoer confirmeren

•

Actie:
Test Aviapartner / DHL bericht 8

Deadline
22/03/2019

Bericht 11 kan uitvoer confirmeren?

Verantwoordelijke
Aviapartner: Paul Van den Bulck
DHL: Frederik Verdickt
Patrick Jodlowski: AAD&A

Termijnen bericht 7 / 12

Bart Vleugels: AAD&A

22/03/2019

Sandy checkt bij Marc B. wie contactpersoon is

Sandy De Prins: AAD&A

29/05/2019

22/03/2019

Noodprocedure ECS
Tijdens een voorgaande meeting werd er een potentiële noodprocedure voorgesteld door Marc
Bogaerts. De douane stond positief tegenover dit voorstel en zou dit intern verder afstemmen.
De noodprocedure werd besproken in de werkgroep uitgaan van het nationaal forum. Verder is er
geen info beschikbaar. Sandy volgt updates van de werkgroep, die op 17/05 plaats vindt, op.
Actie:
Sandy volgt updates werkgroep uitgaan (17/05) op

Verantwoordelijke
Sandy De Prins: AAD&A

Deadline
29/05/2019

Binnenbrengen: SATO goederencomptabiliteit
RTO vergunning: herevaluatie
Betreffende het voorstel om de Freight Management App te gebruiken in functie van de overdracht
van goederen tussen RTO’s werd er reeds een demonstratie gegeven aan de douane. Een officiële
bevestiging voor het gebruik van deze digitale oplossing is er nog niet.
Actie:
Douane overlegt intern over FMA

Verantwoordelijke
AAD&A

www.aircargobelgium.be

Deadline
29/05/2019

E-commerce werkgroep ACB - BE-Gate
Het systeem zit nog steeds in test-fase maar er is zichtbare progressie merkbaar. Komende weken
zouden de eerste liveberichten ingestuurd worden.
Bruno De Clercq zal niet langer e-commerce opvolgen bij de lokale douane. Dit zal overgenomen
worden door Steve De Roock vanaf 1/04/’19.
In totaal zijn er 12 aanvragen gebeurd voor het gebruik van het BE-Gate systeem.
Er werd opnieuw een vraag gesteld over de aanzuivering van e-commerce. Zuivert BE-Gate PLDA aan?
(link?) BE-Gate ontvangt alle informatie op voorhand, geldt daarna de gewone GCB procedure?
De Douane zal Veerle Dierendonck contacteren over deze kwestie.
Actie:
Douane contacteert Veerle D.

Verantwoordelijke
AAD&A

Deadline
29/05/2019

Brexit
Het risico op een harde brexit is uitgesteld tot 12 april. Nog steeds is er grote onduidelijkheid. Vanuit
douane is men voorbereid en verwacht men een beperkte impact.
Intra Europese koeriers kunnen wel moeilijkheden ondervinden. Is er een mogelijkheid om T1
documenten te gebruiken? Grote firma’s kunnen 1 aangifte per vrachtwagen opstellen met een kleine
impact tot gevolg.
De community wenst meer info rond de mogelijke scenario’s.
Bart Engels zou informatie ronnd import/export naar UK kunnen verzamelen via de werkgroep Brexit.
Deze info kan opgenomen worden in de Q&A’s waarbij er rekening gehouden wordt met de
verschillende scenario’s.
Actie:
Info rond scenario’s brexit

Verantwoordelijke
AAD&A: Bart Engels

Deadline
29/05/2019

Strategiemeeting douane
Chris D. is in de lead bij gesprekken rond digitalisatie. De focus datum voor een overleg is 3 mei.
ACB lijst mogelijke project op met de community om deze vervolgens af te stemmen op het regionaal
overleg.
Actie:
Brainstorm sessie inplannen

Verantwoordelijke
ACB

www.aircargobelgium.be

Deadline
29/05/2019

AOB
Pilootproject douane contact controlemomenten
De community ervaart regelmatige problemen met hoge wachttijden. De betrokken controleur is soms
afwezig waarbij er geen overdracht naar een andere collega gebeurt.
Douane bekijkt dit intern.

Aangiftebeheer
De toelating door het plaatselijk hoofdkantoor wordt gecentraliseerd in Vilvoorde. De procedure
verandert: toelating aanvragen via mail → nummer → aangifte PLDA met gegeven nummer.
Er is een nota in opmaak om deze verandering te communiceren naar de community.

www.aircargobelgium.be

