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Agendapunt 1: Alternatieve bewijzen zuivering doorvoer
-

De werknota PM2018.000.018 werd aangepast op 17/01/2019 met PM 2019.000.253.
Standaardtekst ontworpen voor toepassing nota m.b.t. containers.
Artikel 312 krijgt in België blijkbaar voorrang (wat niet altijd het geval is in andere Lidstaten ).
De AAD&A dient deze positie te hanteren omwille van de strenge houding van de Commissie bij controles.

Agendapunt 2: Vereenvoudigd bericht van wederuitvoer
-

“Transshipment” vlag in de CUSCAR werkt voor alle goederenstromen.
CUSCAR moet wel nog aangezuiverd worden.
In de praktijk is er veel te veel oneigenlijk gebruik van transitdocumenten .
Werkt wel in Zaventem (binnenkomend T-document wordt aangezuiverd door het manifest en gaat in de
goederencomptabiliteit.
Te bekijken of ook kan voor zeevervoer en zeker in het kader van de Brexit.
Wat wel kan in de omringende Lidstaten kan (nog) niet in Zeebrugge.
Mogelijk bieden toepassing van de privé hier een oplossing.
Verder op te volgen (actie Dorothy Cardoen).

Agendapunt 3: Nieuwe definitie exporteur
-

-

De relevante cases in het UCC Q&A document werden aangepast (nr. 117 tot en met 127) en dient herbekeken
te worden door de AAD&A - Dienst Wetgeving:
https://financien.belgium.be/sites/default/files/Customs/NL/DOC/Ondernemingen/Wetgeving/DWU/2018 -0329-NL%20Q%26A.pdf
De industrie vroeg tijdens vorige meeting ook of de 8 cases van het oorspronkelijke Guidance Document ANNEX
A (zie bijlage) kunnen herbekeken worden door de AAD&A Dienst Wetgeving. Er dient nagegaan te worden in
hoeverre deze afwijken van de cases in het UCC Q&A document van de AAD&A. Dit werd nog niet afgerond.
Er blijken nog verschillende interpretaties te bestaan in de omringende Lidstaten, waarbij niet in de EU
gevestigde ondernemingen zonder vaste inrichting nog wel in aanmerking zouden komen om als uitvoerder op
te treden.
Dorothy Cardoen en Jan Robbroeckx geven stand van zake in de volgende meeting.

Agendapunt 4: Stand van zake CODECO IN
-

-

2% van de CODECO geeft een fout:
o #MRN  volledige CODECO wordt geweigerd.
o R92/2: geen antwoord van de Lidstaat.
o R92 of R96/3: MRN niet gekend.
o “T” geregistreerd als “EX”: foutmelding in e-balie; kan weg geklikt worden?.
o Vraag gesteld i.v.m. fouten die kunnen overruled worden.
R96/3 MRN niet gekend:
o Is dit geen T documenten.
o Indien niet  helpdesk ECS.
Handleiding e-balie gewenst (Kristin van Kesteren-Stephan zorgt hiervoor).
Update tijdens de volgende meeting (Dorothy).

Agendapunt 5: Elektronisch manifest
-

Opstart uitgesteld tot eind september wegens Brexit.
MIG en XSD aangepast.
https://www.naforna.be/nl/nieuws/21052019-exportmanifest-nieuwe-mig-en-xsd
Update in de volgende meeting (Dorothy).

Agendapunt 6 Noodprocedure ECS
-

Voorstel van Digital Gateway (VIL) wordt op 11/6 in Antwerpen voorgesteld.
Intussen wordt er gewerkt met macro’s en daglijsten.
Update in de volgende meeting (Dorothy).
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Agendapunt 7: Onregelmatige verschepingen
-

Op 15 februari 2018 eerste meeting met scheepsagenten, goederenbehandelaars en AAD&A.
Bewustmakingscampagne door ASV.
Goederenbehandelaars analyseren de problemen.
Percentage onregelmatigheden is dalend.
Vanaf 1/1/2020 zal het niet meer mogelijk zijn om een container te laden zonder MRN nummer.
Update in de volgende meeting (Dorothy).

Agendapunt 8: Subwerkgroep Consolidatie (verslag meeting 24 april 2019)
Er is binnen deze werkgroep nagedacht over een methode om:
1. Bij de consolidators een koppeling te maken tussen de goederenstroom en de documentenstroom ;
2. Op de plaats van consolidatie een controle te hebben naar het bestaan van correcte documenten ;
3. Ervoor te zorgen dat er na consolidatie geen overeenstemmingscontroles meer worden geselecteerd op het
effectieve kantoor van uitgang.
De controle op de juistheid van aangifte voor uitvoer of wederuitvoer gebeurt in ECS op het ogenblik van het insturen
van het bericht van aankomst, hierna IE507 genoemd. (zie schema ECS dat op de volgende pagina). Om die
controle te kunnen uitvoeren, moet een consolidator in staat te zijn een bericht IE507 te versturen naar de douane.
Op het effectieve kantoor van uitgang worden de berichten IE507 automatisch verstuurd telkens een zending zich
registreert in het TOS van de goederenbehandelaar. Als er al ergens een IE507 werd ingestuurd, krijgt men de melding
‘elders aangekomen’ en is de aangifte in een finale status beland.
Met hulp van de collega’s van ICT Klara van Pasgang en Wouter De Vlieger is gezocht naar een oplossing hiervoor en
deze werd met succes uitgetest door Albert Palsterman (Stream Software) en Jan Hendrickx (ECUBro):
− Bij ontvangst van de zending op de plaats van consolidatie, stuur de consolidator een IE507 in met een ‘dummie’
nummer van een container, vermits op dat ogenblik het echte containernummer nog niet gekend is;
− Door het insturen van de IE507 wordt de MRN gecheckt. Bij foutmeldingen kan de consolidator zijn klant
contacteren om hem op de fouten te wijzen en kan er voor gezorgd worden dat op het ogenblik van lading de
nodige regularisaties zijn gebeurd;
− Na lading wordt op het elektronisch platform het ‘dummie’ nummer vervangen door het juiste containernummer
− Bij aankomst van de container op het kantoor van uitgang worden de documenten uit het elektronisch platform
gelinkt aan de container in het TOS → er wordt opnieuw een IE507 verstuurd, die de eerste overschrijft, maar
niet meer over de risicoanalyse loopt;
− De container wordt gelinkt aan het manifest; binnen de ECS box worden de MRN’s aan de containers gelinkt
en voor uitgang bevestigd na vertrek van het schip.
OPMERKING:
In het Brexitverhaal wordt voor trailers het containernummer vervangen door het boekingsnummer + nummerplaat.
Er zal een infonota worden opgesteld, waarin alle mogelijk scenario’s en berichten zijn uitgewerkt. Deze nota zal worden
ingeleid op de meeting van de WG Uitgaan van goederen op 7 juni 2019.
Jef Hermans merkt op dat met het op punt zetten van deze werkmethode, de doelstelling van de SWG Consolidatie bereikt is
en vraagt of het niet tijd is om deze te ontbinden. De vergadering komt overeen om het uitrollen van de procedure nog enkele
maanden te monitoren en te begeleiden en, als er geen andere problemen meer te verhelpen zijn, de SWG te ontbinden na
de volgende vergadering op 13 september 2019.
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Volgende (en wellicht laatste) meeting van de sub-werkgroep consolidatie zal doorgaan op 13 september.
Jan Robbroeckx geeft stand van zake in de volgende meeting
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NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

Stand van zake geven de mogelijkheid over het vereenvoudigd bericht van
wederuitvoer (punt 2)
Stand van zake geven over de nieuwe definitie van exporteur en de uitkomst
van de herbekeken cases van het UCC Q&A document (punt 3)

VERANTWOORDELIJKE

Dorothy Cardoen
Dorothy Cardoen
Jan Robbroeckx

Stand van zake geven over de CODECO IN regeling (punt 4)

Dorothy Cardoen

Stand van zake geven het Elektronisch Manifest (punt 5)

Dorothy Cardoen

Stand van zake geven over Noodprocedure ECS (punt 6)

Dorothy Cardoen

Stand van zake geven over de onregelmatige verschepingen (punt 7)

Dorothy Cardoen

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

Jan Robbroeckx

EINDDATUM

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 27 september om 13.00 u
Bijlagen: Presentatie gebruikt tijdens de meeting
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