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ALGEMENE BEPALINGEN

NATHALIE DELESTIENNE

JOHAN VAN DINGENEN



WG Algemene bepalingen
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 Pincipes van berekening borg

 De (interne) werkmethode voor het berekenen van de 

borg is af

 Aanpassing in PLDA

 De huidige reglementering blijft van toepassing tot en met 

1 oktober 2019. 

 Er zullen uniforme richtlijnen worden gepubliceerd om de 

overgang te vergemakkelijken.



WG Algemene bepalingen
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 Samenstelling van het Comité beroepsopleiding:

 AAD&A: 5 afgevaardigden (Dienst Opleiding, 

Verrichtingen, Wetgeving)

 Privésector en academische sector: 4 afgevaardigden

 Nieuwe TARBEL

 Event voor de ondernemingen op 22 mei

(inschrijving)

 Volgende vergadering: 25 juni 2019

https://eservices.minfin.fgov.be/extTariffBrowser/Home;jsessionid=IRj-vZy3qkdtx2WV9c3Yu5oxW3xSWK5o1ssWP0SFkxNmsP9tcRQG!-868971361?date=20190417&lang=NL&page=1
https://www.naforna.be/nl/nieuws/18042019-tarbel-event


BINNENBRENGEN VAN GOEDEREN

ILSE EELEN

JAN VAN WESEMAEL



WG Binnenbrengen van goederen
7

 Versoepeling gebruik losplaats

 Nota overdracht IST

 SLA afgifte van de vergunning LLP

 Zekerheid voor douanevergunningen - dienstverleners

 Laatste vergadering: 06/05/2019

 Brexit

 CCRM en VisiGIP - stand van zaken

 Nota overdracht IST

 SLA afgifte van de vergunning LLP

https://www.naforna.be/nl/nieuws/11032019-versoepeling-gebruik-losplaats
https://www.naforna.be/nl/nouvelles/08052019-garantie-pour-autorisation-douani%C3%A8re-%E2%80%93-prestataires-de-service


BIJZONDERE REGELINGEN

JOELLE DELVAUX

JESSY VAN AERT



WG Bijzondere regelingen
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 Uitsluiting indirecte vertegenwoordiging voor 

bijzondere regelingen

 Vereenvoudiging rapportering Actieve Veredeling & 

Douane-entrepot

 Verplichte HS-code op transitaangifte

 De AAD&A deed reeds een voorstel tot vrijstelling van 

AEO’s  Tot op heden werd de vrijstelling voor AEO’s niet 

aanvaard door de Commissie. 

 De vrijstelling voor transit onder  

ETD en boordprovisie werd gesteund.

https://www.naforna.be/nl/nieuws/05112018-uitsluiting-indirecte-vertegenwoordiging-voor-bijzondere-regelingen
https://www.naforna.be/nl/nieuws/21032019-vereenvoudiging-rapportering-actieve-veredeling-douane-entrepot


UITGAAN VAN GOEDEREN

DOROTHY CARDOEN

JAN ROBBROECKX



WG Uitgaan van goederen
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 Alternatieve bewijsvoering bij transit 

 Werknota PM 2018.000.018 werd aangepast op 

17/01/2019

 Vereenvoudigd bericht van wederuitvoer

 Uitsluitend voor vervoer per container

 Nieuwe definitie exporteur 

 De nieuwe definitie exporteur is kort en duidelijk en geeft 

aan dat een exporteur altijd in de EU moet gevestigd zijn

 ECS-noodprocedure 

 Subwerkgroep Consolidatie 

 Volgende vergadering: 07/06/2019

https://www.naforna.be/nl/nieuws/12022019-aangepaste-nota-alternatieve-bewijsvoering-bij-transit
https://www.naforna.be/nl/nieuws/03042019-definitie-exporteur-update-qa-ucc
https://www.naforna.be/nl/system/files/20180525_Verslag_regionaal_overleg_Leuven.pdf


ACCIJNZEN

SABINE DE SCHRYVER

ANTONIA BLOCK



WG Accijnzen
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 Vergunningen Geregistreerde afzender

 Papieren AGD-IMP niet meer aanvaard

 Enkel en alleen voor de bedrijven die nog een aanvraag 

voor een vergunning “Geregistreerde afzender” in 

behandeling hebben

 Bevoegdheid van de Lidstaten bij de invordering van 

de ontbrekende elementen op de e-AD

 Brochures e-commerce accijnzen

https://www.naforna.be/nl/nieuws/07032019-einde-papieren-agd-imp
https://www.naforna.be/nl/nieuws/22112018-brochures-e-commerce-accijnsgoederen-online


WG Accijnzen
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 Vereenvoudiging van het betalen van accijnzen in 

België voor accijnsoperatoren (in behandeling)

 Hoge borgen voor energieproducten

 Opvolging problematiek borgen voor niet belaste 

energieproducten rechtstreeks in productie (in 

behandeling)



WG Accijnzen
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 Volgende vergadering: 10/05/2019

 Opvolgen van de actiepunten van de laatste 

vergadering

 Bespreken vergadering 6/5 van de subwerkgroep 

Vereenvoudigingen Accijnzen

 Bespreken wetgeving omtrent verhandelen en roken van 

CBD-cannabis



COMMUNICATION & MARKETING

WERNER RENS

JEF HERMANS



WG Communication & Marketing
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 Subwerkgroep Brexit

◼Sanitair/Fytosanitair

◼Short Sea In/Out

◼Communicatie

 Volgende vergadering: 03/07/2019



ICT

CHRIS DE CLERCK

PIETER HAESAERT



WG ICT-software providers
19

 Focus op de werking van PLDA en NCTS

 Globalisaties

 Test aangifte Type D

 Volgende vergadering: 16/05/2019

https://www.naforna.be/nl/nieuws/03052019-verslag-swg-globalisaties


CONTROLEPROCESSEN

JEROEN SARRAZYN

DIRK AERTS



WG Controleprocessen
21

 Volgende vergadering: 10/05/2019

 Verlegging van verificatie

 Pooling van verificatie

 Opvolgen van de aanbevelingen afgeleid uit de 

klantenbevraging

 SLA fysieke controle LLP



Meer info op www.naforna.be
22

 Maandelijkse nieuwsbrief

 Kalender

https://www.naforna.be/nl/nieuwsbrief
https://www.naforna.be/nl/calendar-node-field-date/month


EU and Japan Economic Partnership Agreement 



➢ Export – Preferential origin procedures

➢ Proof of preferential origin

➢ Import duties in Japan / Schedule / Rules of Origin

Inhoud



Export

Preferential origin procedures



➢ Obtain status of « Registered Exporter » (REX)

➢ REX = Self-certification

➢ Application form for registration
(Google → Douane Belgique REX)

➢ Belgian REX numbers: BE+REX+EORI
(BEREXBE0123456789)

➢ Registration valid for all existing and future FTA’s

➢ No transition period for use of approved exporter’s number

➢ REX number not compulsory < 6000 €

Export - Preferential origin procedures



Export - Preferential origin procedures

1 EORI number = 1 Registration

Both can be selected



Export - Preferential origin procedures

Description + Headings (4 digits)

– Information given is correct

– Cooperation with authorities

– Keep accounting records for at least 3 years

– Accept control by authorities

– Inform authorities in case of change

– …



Export - Preferential origin procedures

Consent is NOT compulsory



Export - Preferential origin procedures



Export - Preferential origin procedures

When you have 

given your consent



Proof of preferential origin



Since the day of entry into force (01/02/2019)

➢ Preferential treatment for goods if origin statement made out 

as from 01/02/2019

➢ Preferential treatment for goods in transit or in customs 

warehouse → Declared before 31/01/2020

➢ Origin statement = valid 12 months from date it is made out

➢ Proof issued retrospectively → Not foreseen

➢ Alternative proof of origin = The importer’s knowledge

Proof of preferential origin



Proof of preferential origin
Origin statement

(Period: from . . . . . to . . . . . . (1))

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference 

No. …… (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these 

products are of . . . . . . . . . (3) preferential origin.

(Origin criteria used (4))
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Place and date (5))
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Printed name of the exporter)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

May be omitted

See next 

slide

REX 

numbe

r

Max 12 

months

Exemption of 

signature



Origin criteria used
A – Wholly obtained or produced products

B – Products produced exclusively from originating materials

C – Products produced using non-originating materials, with the specific 

requirements for the product:

1 – Change in tariff classification rule

2 – A value rule

3 – A specific process rule

4 – Specifics rules related to vehicles and parts of vehicles

D – Use of accumulation

E – Use of tolerances

Example: C1D (Non-originating materials, CTH and tolerance)



Import duties in Japan

Rules of Origin

Schedule



Market access

database



BE-GATE



BE - GATE

CONTEXT: steeds meer mensen doen hun inkopen online. 

Via de luchthaven van Zaventem circuleren gemiddeld 250.000 pakjes per dag, maar op 

piekmomenten zoals Black Friday, kerstperiode, … kan dit oplopen tot 350.000 

zendingen per dag. BE-GATE kan deze aangiften op douanevlak snel verwerken. 

Ontwikkeling van de BE-GATE certificering omwille van de wereldwijde 

toename van de handel via e-commerce.



BE - GATE

• BE-Gate = Een digitale oplossing die zorgt voor snellere douanevrijgave 
van e-commerce zendingen

• Een beveiligde verbinding tussen de economische e-commerce operator 
en de douane, op maat gemaakt voor de verwerking van grote 
hoeveelheden gegevens (een enkele informaticatransactie met behulp 
van een door de douaneautoriteiten goedgekeurd bestand)

• BE-Gate zorgt voor een snelle vrijgave van de goederen (vereenvoudigde 
aangifte ten verbruik) en draagt bij aan een snelle levering van de pakjes 



BE - GATE

• Efficiëntere douanecontroles op basis van risicoanalyse mogelijk maken -
Snelle en geïnformatiseerde communicatie van de pakketten die 
geselecteerd zijn voor controle

• Onmiddellijke vrijgave van alle pakketten die niet geselecteerd zijn voor 
controle.

• Een verbeterde communicatie met een maximale transactiesnelheid als 
gevolg.

• Concreet voorstel voor de bepaling van de douanewaarde via een 
methode gebaseerd op de redelijke middelen.

• Kostprijs : 0 euro



BE – GATE : BASISVOORWAARDEN

• Gevestigd zijn in België

• Beschikken over het statuut van douane-expediteur

• Beschikken over een Ruimte voor Tijdelijke Opslag of een goedgekeurde 
plaats met douane-entrepot

• Beschikken over een vergunning Vereenvoudigde Aangifte

• Beschikken over een doorlopende zekerheid



BE - GATE

• BE-GATE kan niet toegepast worden voor accijnsgoederen, goederen 
onderworpen aan vergunningen, beperkingen en controlemaatregelen.

• https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/doua
ne/e-commerce/douane

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/e-commerce/douane


HERBEOORDELING 
DWU



HERBEOORDELINGEN VAN DE DOUANEVERGUNNINGEN VAN 
HET DWU 

➢Douanevergunningen geldig op 1 mei 2016 blijven geldig tot de herbeoordeling 
ervan en uiterlijk tot 30 april 2019

➢ Verschillende brieven gericht aan de houders van de douanevergunningen 

➢ Informatie gegeven op het Regionaal Forum 09/10/2018 + Infosessie 
23/11/2018

➢Indien de herbeoordeling van een vergunning niet tijdig rond zou geraken (vóór 
1 mei 2019) binnen het raam van het DWU, moet de economische operator in 
principe in staat zijn om te blijven werken met zijn vergunning tot 
herbeoordeling is uitgevoerd (TAXUD.A.2/SA/VHG van 29 maart 2019)



BREXIT



MEEST RECENTE ONTWIKKELINGEN

• 11/04/2019: Besluit tot uitstel van de Brexit tot 31/10/2019.  

• Geen heronderhandeling van de Withdrawal Agreement… 

• Waarom deze datum?
• De Commissie treedt in werking op 01/11/2019.

• → Belet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie lam te leggen en 
invloed uit te oefenen op de beslissingen op lange termijn. 



DE MOGELIJKHEDEN...

https://www.bbc.com/n
ews/uk-politics-
46393399

Remain...
Withdrawal 
Agreement

Geen 
verkiezing en 
geen akkoord: 

no deal 
01/06/19

No deal 
31/10/19

https://www.bbc.com/news/uk-politics-46393399


INITIATIEVEN AAD&A

• De voorbereiding van de Brexit verderzetten.

• Brief gericht aan 400 operatoren die handelen met het VK om 
vergunning ET14000 te promoten.

•

• Het Brexit-onderwerp actueel houden: interview publiceren in de 
tijdschriften van de KKF. 



BESLUIT

• Het uitstel heeft de politieke onderhandelingen in het VK in de 
ijskast gezet...

• De Europese verkiezingen in het VK zouden kunnen leiden tot 
verrassende resultaten… 

• Er is niets beslist... en de beslissing zal waarschijnlijk erg laat
volgen..

• Als er geen beslissing wordt genomen, leidt dit automatisch tot 
“no deal”

• Douaneformaliteiten waarschijnlijk op termijn...

• De economische operatoren moeten het uitstel gebruiken om 
hun voorbereiding bij te schaven.



DE AEO-CERTIFICERING 
EEN WIN-WINPARTNERSHIP 

REGIONAAL FORUM  
BERGEN, 09/05/2019

CHRISTIAN LIONGO



I. GENESIS 

• De AEO-vergunning (Authorised Economic Operator) is een logisch gevolg 
van de volgende gebeurtenissen:

i) Internationaal terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit (11.09.2001) 

ii) Beantwoorden aan de verwachtingen van de publieke opinie: betere beveiliging van de 
nationale ruimten (doelgerichte douanecontroles) vs handel in legitieme goederen

iii) Implementatie:  

>  USA: C-TPAT 

>  Europa: AEO 



II. VOORDELEN AEO-CERTIFICAAT

AEO-C AEO-S

Gemakkelijke toegang tot 
douanevereenvoudigingen

Summiere aangiften (minder strenge eisen)

Beperking van de fysieke en documentaire 
controles

Beperking van de fysieke en documentaire 
controles

Prioritaire behandeling bij controle Prioritaire behandeling bij controle

Overdracht douanecontrole Overdracht douanecontrole



III. HET AEO-CERTIFICERINGSPROCES 

* Aanvrager: 

- economische operator (douaneactiviteiten)

- gevestigd in het EU-douanegebied 

* Nationale Cel Certificering AEO (Brussel) > Regionale Cel
Certificering AEO: ontvankelijkheid van de aanvraag

* Drie types van certificering:  

- AEO-C

- AEO-S

- AEOF: AEO-C + AEO-S



III. HET AEO-CERTIFICERINGSPROCES 

1° Regionaal Centrum AEO-certificering: ontvankelijkheid (Team Vergunningen - Bergen) 

2° Audit:  Senior Coördinator Bedrijfsrisico – SCB (Team AEO – Charleroi)

3° Directeur van het regionaal centrum: afgifte van het certificaat (op basis 
van het eindverslag van de SCB)

Art.39, DWU AEO-C AEO-S

1. Ernstige of herhaalde inbreuken tegen de wetgeving X X

2. Beheersing van de transacties en bewegingen van de goederen X X

3. Financiële solvabiliteit X X

4. Bevoegdheid / beroepsbekwaamheid (douane) X

5. Normen op het gebied van veiligheid/zekerheid  X



IV. NA CERTIFICERING 

1° De AEO-klant = betrouwbaar/geloofwaardig = partner

2° Opvolging van de vergunning (Douane)  

* opvolgingsaudit (om de 3 jaar) 

* audit (niet-naleving van bepaalde toekenningscriteria)

* audit (wijziging van de wetgeving: art. 39, e, DWU) 

3° Opvolging van de vergunning (Klant)   

* Maxime:  “EENS AEO, ALTIJD AEO”

* Dynamisch beheer van de vergunning (onderliggende gecertificeerde procedures)



IV. NA CERTIFICERING 

1° De AEO-klant = betrouwbaar/geloofwaardig = partner

2° Opvolging van de vergunning (Douane)  

* opvolgingsaudit (om de 3 jaar) 

* audit (niet-naleving van bepaalde toekenningscriteria)

* audit (wijziging van de wetgeving: art. 39, e, DWU) 

3° Opvolging van de vergunning (Klant)   

* Maxime:  “EENS AEO, ALTIJD AEO”

* Dynamisch beheer van de vergunning (onderliggende gecertificeerde procedures)



V. TEAM AEO - CONTACT

1° Dienst AEO  

RAC – Charleroi 

rue Jean Monnet, 14, 6de verdieping – bus 41

6000 Charleroi   

2° Christian LIONGO MBOMBA  

christian.liongombomba@gmail.com

Phone # : 0257/63 201  - Mobile # : 04707/63 201

mailto:christian.liongombomba@gmail.com


NOODPROCEDUR
ES
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NOODPROCEDURES – PLDA

Principes

In alle gevallen: 

- Kennisgeving per e-mail van de noodprocedure door de helpdesk PLDA (ook gepubliceerd op 
de website van PLDA).

- Zowel bij in- als uitvoer dient de aangever de aangifte per e-mail naar 
de Controleregie (CRC) te sturen: proceduredurgencePLDA.bierset@minfin.fed.be

o In pdf-formaat 
o Volledige aangifte (alle artikelen).
o Hetzelfde geldt voor de papieren aangiften gevalideerd door een ambtenaar van het 

hulpkantoor.
o In het onderwerp: NPS+nr./type aangifte/MRN of LRN/locatiecode.
o Voorbeeld: NPS940/IMA/19BEI……/BEMQS216006.

mailto:proceduredurgencePLDA.bierset@minfin.fed.be
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- Beslissingstermijn voor de controle
o De douane heeft 30 minuten om de aangever te waarschuwen voor de controle.
o Termijn verstreken: vrijgave. 

- Indien tijdens de recuperatieperiode van het systeem een aangifte via PLDA het vrijgavebericht 
ontvangt terwijl er naar de Controleregie een beslissing tot controle werd verstuurd, dient de 
controle te worden verricht. 

- Drie mogelijke situaties: 
o Aangiften waarvoor het MRN reeds gekend is.
o Aangiften geblokkeerd in de automatische systemen.
o Aangiften aangepast tijdens de noodprocedure.
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1.   Aangiften waarvoor het MRN reeds gekend is

De aangever verstuurt de volledige aangifte per e-mail naar de bevoegde CRC (Bierset) volgens de 
eerder beschreven procedure (Principes). 
De controleregie heeft 30 minuten om de aangifte in controle te selecteren.

2.   Aangiften geblokkeerd in de automatische systemen 

Idem punt 1, maar: 
o Verzending naar de CRC + het bevoegde hulpkantoor. 
o Met het LRN-nummer. 
o Verificatie door het hulpkantoor indien de inschrijving van de rechten effectief is: de 

aangever verstuurt een listing met alle behandelde aangiften en vermelding van de 
aangiftenummers en rechten naar het hulpkantoor. 
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3. Aangiften aangepast tijdens de noodprocedure

Er zijn twee mogelijkheden: 
- Vergunning “buffering” (afgeleverd door de dienst Klantenmanagement en Marketing).
- Aangifte op papier.

3.1   Vergunning “buffering”

Tijdens de noodprocedure maakt de aangever de aangifte op met in vak 44 vermelding van het “call 
number” van de noodprocedure.     

o Voorbeeld Callnummer voor PLDA: N03207-D:20190409-T100000
o Bij mislukking: Aangifte op papier bij het bevoegde hulpkantoor.

De aangever verstuurt de volledige aangifte per e-mail naar de bevoegde CRC (Bierset) volgens de 
eerder beschreven procedure (Principes). 

o De Controleregie heeft 30 minuten om de aangifte in controle te selecteren.

De aangever verstuurt een listing met alle aangiften ingediend via buffering (met vermelding van het 
vergunningsnummer) naar het hulpkantoor.
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3.2   Aangifte op papier

Bij uitvoer: 

De aangever biedt zijn aangifte ter validatie aan het hulpkantoor aan. 

De aangever vermeldt de gegevens van de noodprocedure die door de PLDA-helpdesk werden 
meegedeeld. 
➔ De aangever brengt in het rood de voorziene vermelding aan (vak B):

NOODPROCEDURE ECS
GEGEVENS NIET BESCHIKBAAR IN HET SYSTEEM
Noodprocedure nr. N03208
Begonnen op: 09/04/2019 om 11h00

➔ VAK 44 “Bijzondere vermelding”:
Code 44-NPS-DEC-PLDA 
Te vermelden: N03208-D:20190409-T110000

Bij uitvoer is luik 3 “Exemplaar voor de uitvoerder” van de manuele aangifte de definitieve aangifte.
Het kantoor van bestemming stuurt luik 5 “Terugzendingsexemplaar” naar het hulpkantoor door. 
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Bij invoer: 

- De manuele aangifte is niet definitief. 
o Zodra het PLDA-systeem functioneel is: Validatie van de aangifte in PLDA en verzending naar 

het hulpkantoor van de definitieve aangifte. 

- De aangever verstuurt de aangifte gevalideerd door een ambtenaar van het hulpkantoor per e-
mail naar de bevoegde CRC (Bierset) volgens de eerder beschreven procedure (Principes). 
o De controleregie heeft 30 minuten om de aangifte in controle te selecteren.



ONREGELMATIGHEDEN VASTGESTELD BIJ AANKOMST (Toegelaten geadresseerde – vereenvoudigde 
transitprocedure)

1. De toegelaten geadresseerde voert de lossingsbemerkingen in het NCTS-systeem in:
o De wijzigingen invoeren (paketten, gewicht) in de gepaste tabbladen (niveau transit en 

informatie over de goederen) omdat het gaat om de vereenvoudigde procedure.
o De lossing aanmelden als “niet-conform”.

2.   De Regiekamer van Bergen (da.crk.mons@minfin.fed.be) van de 
onregelmatigheid op de hoogte brengen.

o De Regiekamer duidt een verificateur aan die beslist of een fysieke controle noodzakelijk is. 

3.   De ambtenaar die instaat voor de vrijgave van de transit gaat na of de wijzigingen correct werden 
ingevoerd (en verbetert ze indien nodig).

o Hij voert de controleresultaten in het NCTS-systeem in om de transitaangifte vrij te geven.
o Hij brengt de economische operator op de hoogte van het afsluiten van de verificatie en de 

vrijgave van de transit. 

4.   De economische operator kan de PLDA-douaneaangifte opstellen (waarbij code Z-821 in vak 40 
niet mag worden vergeten) of een ander document ter aanzuivering van de transit.  

mailto:da.crk.mons@minfin.fed.be


VERGUNNINGEN 
DOUANE-ENTREPOT
EN ACTIEVE VEREDELING

OVERLEGGING VAN DE GESCHRIFTEN



1. VERGUNNINGEN DOUANE-ENTREPOT

OVERLEGGING VAN DE AFSLUITINGEN

→ aan wie? Bevoegde ABC-team

Bergen: da.cabc.mons@minfin.fed.be

Namen: da.cabc.namur@minfin.fed.be

Charleroi: da.cabc.charleroi@minfin.fed.be

→ hoe? - e-mail naar het adres van de dienst met bijgevoegde stukken

- beveiligde link

- elektronische informatiedrager (USB-stick)

mailto:da.cabc.mons@minfin.fed.be
mailto:da.cabc.namur@minfin.fed.be
mailto:da.cabc.charleroi@minfin.fed.be


→wanneer? uiterlijk tegen het einde van de 2de maand die volgt op de 
maand van afsluiting 

→welke elementen?

✓Een opgave 71 van de aangiften tot plaatsing onder de regeling van het douane-entrepot 

✓Een opgave van de aangiften tot aanzuivering van de regeling (T1, EX/EU 3171, IM 4071 –
4271 …)

✓De voorrraadfiches 

✓Een opgave van de voorraad aan het einde van de periode over te dragen naar de volgende 
periode



2. VERGUNNINGEN ACTIEVE VEREDELING

OVERLEGGING VAN DE AFREKENINGEN

→ aan wie? Bevoegde ABC-team

Bergen: da.cabc.mons@minfin.fed.be

Namen: da.cabc.namur@minfin.fed.be

Charleroi: da.cabc.charleroi@minfin.fed.be

→ hoe? - e-mail naar het adres van de dienst met bijgevoegde stukken

- beveiligde link

- elektronische informatiedrager (USB-stick)

mailto:da.cabc.mons@minfin.fed.be
mailto:da.cabc.namur@minfin.fed.be
mailto:da.cabc.charleroi@minfin.fed.be


→wanneer? uiterlijk binnen de 30 dagen na het verstrijken van het trimester in kwestie 

→welke elementen? 

✓Een opgave 51 van de aangiften tot plaatsing onder de regeling AV

✓Een opgave van de aangiften tot aanzuivering van de regeling (T1, EX/EU3151, IM4051 -
4251 ...)

✓Een uittreksel van de douaneboekhouding met betrekking tot de periodieke afrekening in 
kwestie, meer bepaald:

▪ De afrekeningsberichten

▪ Gebruikte omrekeningskoers(en) (opbrengstpercentage of basislijst)

✓De lijst met invoeraangiften die niet binnen de in de vergunning voorziene termijn werden 
aangezuiverd



INVOER – DOUANEAANGIFTE

HOE VAKKEN 8-14-30-44 INVULLEN

GEVAL VAN DE EIDR EN LACD
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EIDR → OP NAAM VAN VENNOOTSCHAP X

Vak 8 Geadresseerde Vennootschap X

Vak 14 (1) In eigen naam en voor eigen rekening Vennootschap X

Vak 30 Plaats van de goederen (UN/LOCODE) Vennootschap X

Vak 44 Bijzondere vermeldingen C514 + MASP-nr. EIDR-

vergunning van 

vennootschap X

(1) in eigen naam en voor eigen rekening
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EIDR → OP NAAM VAN VENNOOTSCHAP X

Vak 8 Geadresseerde Vennootschap X

- Vennootschap X treedt op als aangever 

- De dienstverlener (= vertegenwoordiger) 

treedt op in naam en voor rekening van 

een andere persoon (= 

vertegenwoordigde / aangever)

- Geen solidariteit op het vlak van de 

douaneschuld

!! 77 § 3, 2de lid DWU - nuance

- Van toepassing voor alle 

douaneregelingen

Vak 14 (2) Directe 

vertegenwoordiging

Dienstverlener

Vak 30 Plaats van de goederen 

(UN/LOCODE)

Vennootschap X

Vak 44 Bijzondere vermeldingen

kenmerk van het mandaat / de 

volmacht voor de directe 

vertegenwoordiging

C514 + MASP-nr. EIDR-

vergunning van vennootschap X

- 4007 + individueel nr. / datum 
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(2) in directe vertegenwoordiging



EIDR → OP NAAM VAN DE DIENSTVERLENER

Vak 8 Geadresseerde Dienstverlener

Vak 14 (1) In eigen naam en voor eigen rekening Dienstverlener

Vak 30 Plaats van de goederen (UN/LOCODE) Dienstverlener

Vak 44 Bijzondere vermeldingen C514 + MASP-nr. EIDR-

vergunning van de de 

dienstverlener

(1) in eigen naam en voor eigen rekening

Een dienstverlener mag enkel gebruik maken van code (1) in vak 14 van het ED:
- bij invoer van goederen bestemd voor inslag in een particulier entrepot EN
- als hij houder is van een vergunning particulier entrepot
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EIDR → OP NAAM VAN DE DIENSTVERLENER

Vak 8 Geadresseerde Vennootscha

p X - De dienstverlener (vertegenwoordiger) treedt op:

* in eigen naam (= aangever)

* maar voor rekening van een andere persoon

- Solidariteit op het vlak van de douaneschuld

(zie artikel 77, §3, 1ste lid en 84 van het DWU)

- OK voor de MLP en de opslag in een publiek douane-

entrepot

- Niet OK voor opslag onder de bijzondere regelingen (*)
(AV – PV - bijzondere bestemming – tijdelijke invoer –

particulier douane-entrepot)

(*) nota EOS/DD 013.928 van 31/10/2018 – Nationaal 

Forum

Vak 14 (3) Indirecte 

vertegenwoordiging

Dienstverlene

r

Vak 30 Plaats van de goederen 

(UN/LOCODE)

Dienstverlen

er

Vak 44 Bijzondere vermeldingen C514 + 

MASP-nr. 

EIDR-

vergunning 

van de de 

dienstverlene

r
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(3) in indirecte vertegenwoordiging



EIDR – VAK 44 – CODE 514 + MASP-NR. EIDR-VERGUNNING

• Elke EIDR-vergunning heeft een eigen MASP-nummer.

• De meest voorkomende gevallen van EIDR

• Zie bijlage 6 d) - Codes voor de documenten, certificaten en vergunningen van de Unie te vermelden in vak 44

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Customs/Ondernemingen/Douane/Enig-document/6_6_Bijvoegsel_6d.doc
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EIDR in het vrije verkeer brengen BE3446A

EIDR bij plaatsing onder de regeling van het douane-entrepot BE3448A

EIDR bij plaatsing onder de regeling actieve veredeling BE3449A

EIDR in het vrije verkeer brengen met globalisatie BE3454A

EIDR bij plaatsing onder de regeling van het douane-entrepot met globalisatie BE3455A

EIDR bij plaatsing onder de regeling actieve veredeling met globalisatie BE3456A

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Customs/Ondernemingen/Douane/Enig-document/6_6_Bijvoegsel_6d.doc


LACD → OP NAAM VAN VENNOOTSCHAP X

Vak 8 Geadresseerde Vennootschap X

Vak 14 (1) In eigen naam en voor eigen rekening Vennootschap X

Vak 30 Plaats van de goederen (UN/LOCODE) Vennootschap X

Vak 44 Bijzondere vermeldingen 4005 + nr. LACD-

vergunning van 

vennootschap X

(1) in eigen naam en voor eigen rekening
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LACD → OP NAAM VAN VENNOOTSCHAP X

Vak 8 Geadresseerde Vennootschap X

Vak 14 (2) Directe vertegenwoordiging

(3) Indirecte vertegenwoordiging

Dienstverlener

Vak 30 Plaats van de goederen (UN/LOCODE) LACD van vennootschap X

Vak 44 Bijzondere vermeldingen - 4005 + nr. LACD-vergunning van vennootschap 

X

- bij directe vertegenwoordiging, 
toevoegen van het kenmerk van het mandaat / 
de volmacht voor de directe vertegenwoordiging 
- > 4007 + individueel nr. / datum 

(2) in directe vertegenwoordiging

(3) in indirecte vertegenwoordiging
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LACD → OP NAAM VAN DE DIENSTVERLENER

Vak 8 Geadresseerde Vennootschap X

Vak 14 (2) Directe vertegenwoordiging

(3) Indirecte vertegenwoordiging

Dienstverlener

Vak 30 Plaats van de goederen (UN/LOCODE) LACD van de dienstverrichter

Vak 44 Bijzondere vermeldingen - 4005 + nr. LACD-vergunning van de 

dienstverlener

- bij directe vertegenwoordiging, 
toevoegen van het kenmerk van het mandaat / 
de volmacht voor de directe 
vertegenwoordiging 
- > 4007 + individueel nr. / datum 

(2) in directe vertegenwoordiging

(3) in indirecte vertegenwoordiging
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GOEDGEKEURDE LAAD- EN 
LOSPLAATSEN



GOEDGEKEURDE LAAD- EN LOSPLAATSEN

• Wijziging van de Circulaire met de goedgekeurde plaatsen 
voor het aanbrengen van goederen bij de douane

• Uitbreiding van de openingsuren voor de losplaatsen - kort 
samengevat:

a) De aanvrager is AEO-C: uitbreiding tot 24u/24 op 
weekdagen, op zaterdag, op zondag en op feestdagen (7d/7)

b) De aanvrager is niet AEO-C: de openingsuren blijven binnen 
de openingsuren van de eerstelijnscontrolediensten



De uitbreiding voor de AEO-C kan enkel worden toegestaan 
wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

❑ De operator moet de uitbreiding aanvragen en moet de economische behoefte 
aantonen en

❑ de douane moet douanetoezicht kunnen uitoefenen zonder administratieve 
maatregelen te moeten nemen die buitenproportioneel zijn ten opzichte van deze 
economische behoeften en

❑ voor de PLDA-aangiften die buiten de kantooruren worden gevalideerd, moet de 
operator extra uren aanvragen. Dit dient te gebeuren bij de Regiekamer bevoegd voor 
de plaats waar de goederen zich bevinden. Hierop zijn de principes van de beloningen 
van toepassing. 

GOEDGEKEURDE LAAD- EN LOSPLAATSEN



De niet-AEO-operatoren kunnen altijd gebruik maken van 
de normale procedure en de goederen aanbrengen bij de 

eerstelijnscontrolediensten die zijn gevestigd aan de 
buitengrenzen van de EU, waar de openingsuren 

uitgebreider zijn.

GOEDGEKEURDE LAAD- EN LOSPLAATSEN


