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PROGRAMMA
• Inleiding
• Maak kennis met CNH Industrial Belgium – Luc Ollevier
• Brexit

• AEO monitoring
• Incoterms 2020 en Douanewaarde – Anne-Sophie Lammertyn
• EU Trader Portal - handleiding
• Pauze
• Vragenronde en varia
• Customs professional award – Daphne Renier
• Volgende vergadering
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REGIONAAL FORUM GENT
CASE NEW HOLLAND INDUSTRIAL BELGIUM
LUC OLLEVIER

REGIONAAL FORUM GENT
BREXIT
ANNIE VANHERPE
KLANTENCOÖRDINATOR-SPOC BREXIT

BREXIT
Actuele situatie:

17-19/10/2019: voorlegging en goedkeuring addendum Noord Ierland
29/10/2019: EU -> uitstel tot 31/01/2020.
06/11/2019: ontbinding van het Lager Huis
12/12/2019: nieuwe verkiezingen
Een mogelijke Deal Brexit komt in zicht indien:
- de UK overgangsmaatregelen na de verkiezingen aan het Lager Huis worden voorgelegd en
goedgekeurd
- de uittredingsovereenkomst + politieke verklaring + addendum worden aanvaard door de UK
- idem door de 27 EU lidstaten.

Gevolg: start van een transitieperiode tot 31/12/2020 - ev. verlenging mogelijk met 1 of 2 jaar.
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BREXIT
Datum Brexit:

Ratificering in de loop van 12/2019 -> uitvoering op 01/01/2020
Ratificering in de loop van 01/2020 -> uitvoering op 01/02/2020 (laatst mogelijke datum)
Transitieperiode:

UK blijft lid van de EU, met betaling bijdrage maar zonder beslissingsbevoegdheid
Vrij verkeer van goederen tussen EU en UK blijft behouden gedurende de hele transitieperiode
=> Geen douaneformaliteiten tot min. 31/12/2020.

Wat als ?
- Johnson de verkiezingen verliest ?
- de nieuwe premier niet akkoord is met de reeds gevoerde onderhandelingen ?
- het lager Huis geen UK overgangsmaatregelen voorgelegd krijgt of deze niet wenst te aanvaarden ?
- de ratificering niet kan plaatsvinden voor 31/01/2020 ?
- …
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BREXIT
Andere mogelijke scenario’s:
Nieuw (vierde) uitstel na 31/01/2020 ?
Nieuwe onderhandelingen ?

Op verzoek van Labour ?
No deal Brexit:
De leden van het Lager Huis hebben dit evenwel uitgesloten.
Nieuw referendum:
22 weken nodig om dit te organiseren !
Eenzijdige intrekking artikel 50 door de UK –> geen Brexit
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BREXIT
Wat doet de Douane momenteel ?

Website tabblad “Brexit” wordt regelmatig bijgewerkt.
Brexit-callcenter blijft actief (0257/55 555).
Zeebrugge: infopunt is nog steeds actief.
We blijven beschikbaar voor vergaderingen, infosessies, seminaries, …

Douane info:

Europese Commissie: nieuwe leidraad ingeval van no deal – douane dd. 22/11/2019. Deze vervangt de
leidraad van 11/03/2019.
Subwerkgroep Brexit: aanpassing van de algemene nota no deal Brexit – versie 11/2019
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VRAGEN ?
DANK U VOOR UW AANDACHT !

REGIONAAL FORUM GENT
AEO MONITORING

ANNIE VANHERPE
KLANTENCOÖRDINATOR-SPOC BREXIT

AEO MONITORING
Opvolging AEO vergunningen
Circulaire 2019/C/77 - 6.2.1. Controle en herbeoordeling van de voorwaarden en criteria
§ 65. Artikel 23, lid 5 van het DWU stelt dat de douaneautoriteiten er voortdurend op toezien dat de
houder van het AEO-vergunning aan de voor hem geldende voorwaarden en criteria blijft voldoen.
Artikel 15 DA/DWU stelt dat de douaneautoriteit van afgifte overgaat tot een herbeoordeling van de
voorwaarden en criteria ….
Vanaf 2020:
- 3 jaarlijkse monitoring (opvolgingsaudit) = grondige evaluatie van alle voorwaarden en interne
processen (brief dd. 10/2019)
- Jaarlijkse bevraging via mail (01/2020) = mededeling van wijzigingen, aanpassingen, ….
= reminder !
Daarnaast blijven de bepalingen van de verklaring van de aanvrager 1ter integraal van toepassing
(zie §5: verbintenis om op eigen initiatief de AADA in kennis te stellen van elke wijziging die invloed
heeft op het behoud of de inhoud van de AEO vergunning.

12

AEO MONITORING
Opvolgingsaudit wordt monitoring.

2020 = AEO 2008, 2011, 2014, 2017
2021 = AEO 2009, 2012, 2015, 2018
2022 = AEO 2010, 2013, 2016, 2019

Doel voor de operator:
- blijvend beantwoorden voorwaarden art 39
- AEO als werkbare basis voor andere douanevergunningen
- aanpassing controleplan (wordt monitoringplan) = verbetering van de werkprocedures

- kennis van de risico’s en de beheersing ervan
Wie doet wat:
KC: verzameling van info – ondersteuning
sCBR: herauditering en opstellen monitoringsplan

13

AEO MONITORING
Wat:
- de vakken van de aanvraag en de verplichte bijlagen
- het SA
- de bijlagen bij het SA

Hoe:
hanteer volgende niveau’s:
• documentatie = verzameling douanekennis ivm aangiften, goederencodes, preferenties,
incoterms, …. (niet limitatief)
• werkmethodes = werkstukken rond opvolging uitvoeraangiften, annulaties, regularisatie,
teruggavedossiers, beheer entrepot en andere economische douaneregelingen, T-documenten
(opvolging, alternatieve bewijsvoering, …) (niet limitatief)
• toepassing van de documentatie + werkmethodes = item 3.5 (bv. wanneer en hoe aangiften
controleren, wat doen met de vaststellingen + bewijs van de controle bijhouden) (niet limitatief)
• Interne audit douane
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VRAGEN ?
DANK U VOOR UW AANDACHT !

REGIONAAL FORUM GENT
INCOTERMS 2020 & DOUANEWAARDE
ANNE-SOPHIE LAMMERTYN
KLANTENCOÖRDINATOR

OVERZICHT
Douanewaarde: korte intro
Incoterms 2020
• Doel Incoterms
• Nieuwigheden 2020
Relatie Incoterms vs. douanewaarde

17

DOUANEWAARDE

Douanewaarde

Invoerrechten
Classificatie

Oorsprong
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DOUANEWAARDE
Wettelijke basis:
• Art. 69 t.e.m. art. 76 DWU
6 methodes:
1. Transactiewaarde van ingevoerde goederen
2. Transactiewaarde van identieke goederen
3. Transactiewaarde van soortgelijke goederen
4. Terugrekenmethode
5. Berekende waarde
6. Redelijke middelen
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TRANSACTIEWAARDE
 De voor de goederen werkelijk betaalde of te betalen prijs
 bij verkoop voor uitvoer naar het douanegebied van de Unie

 ALLE betalingen die de koper moet doen als voorwaarde voor de verkoop van de ingevoerde goederen
te verhogen met (indien NIET opgenomen in TW):
• Verkoopcommissies
• Verpakkingskosten
• Toeleveringen door de koper
• Royalties en licentierechten
• Winstdeling
• Leveringskosten tot de plaats waar de goederen in het douanegebied van de Unie worden gebracht
• Kosten van :
• Vervoer en verzekering
• Behandelingen in verband met vervoer (laden & lossen, overladen, opslag, analyse, weging)
• Opmerking: aanpassing o.b.v. objectieve & meetbare gegevens
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TRANSACTIEWAARDE
te verminderen met:
• De kosten van het vervoer, na aankomst op de plaats van binnenkomst in het douanegebied van de Unie en de
aanverwante kosten.
Onder de aanverwante kosten vallen onder meer:
- de kosten van lossing vanaf het schip tot op de wal of het vervoermiddel
- de kosten van handling;
- de kosten voor het in het vrije verkeer brengen
- de kosten in verband met het laden van het vervoermiddel voor vervoer binnen de Gemeenschap
• Installatiekosten
• Financieringsintresten
• Recht tot reproductie
• Aankoopcommissies
• Rechten bij invoer en andere belastingen die bij invoer of verkoop in de Unie worden geheven
Voorwaarde: onderscheiden (bv. Vermelding op factuur)
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INCOTERMS 2020 - ALGEMEEN
INternational COmmercial TERM
Incoterms beschrijven een reeks van 11 meest gebruikte handelscondities voor aan- en
verkoopcontracten van goederen.
• Plichten: wie doet wat in de relatie verkoper – koper?
• Risico’s: op welk moment wordt het risico overgedragen van verkoper naar koper?
• Kosten: wie is verantwoordelijk voor welke kosten (transport, verpakking, laden, lossen,
controle, veiligheidskosten, verzekering)?
International Chamber of Commerce (ICC)
• 1ste editie = Incoterms 1930
• Herziening om de 10 jaar
• Incoterms 2010
• Incoterms 2020: van toepassing vanaf 1/1/2020
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DOUANEWAARDE & INCOTERMS
Incoterms met bijtelelementen bij invoer

Incoterms met aftrekelementen bij invoer
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Zie vak 20 van het Enig Document!

24

INCOTERMS 2020 – ALLE TRANSPORTMODI
• EXW = Ex Works
• FCA = Free Carrier

• Incoterms 2020: beter geschikt voor maritiem transport (partijen kunnen ook overeenkomen dat bill of
lading wordt uitgereikt aan de verkoper)

• CPT = Carriage Paid To
• CIP = Carriage and Insurance Paid To

• Incoterms 2010: beperkte minimum verzekeringsdekking
• Incoterms 2020: uitbreiding van de minimum verzekeringsdekking

• DAP = Delivered at Place
• DPU = Delivered at Place Unloaded

• Incoterms 2010: DAT = Delivered at Terminal
• Plaats van bestemming kan elke plaats zijn, niet enkel de terminal

• DDP = Delivered Duty Paid
• FCA / DAP / DPU / DDP: eigen transport mogelijk, niet enkel transport door derde partij

25

INCOTERMS 2020 – ZEE & BINNENWATER VERVOER
• FAS = Free Alongside Ship
• FOB = Free On Board
• CFR = Cost and Freight
• CIF = Cost Insurance and Freight

Opmerking: steeds de havennaam vermelden bij Incoterms voor zee & binnenwater vervoer,
bv. FOB Antwerpen
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INCOTERMS 2020 - CUSTOMS
Afhankelijk van welke Incoterm toegepast wordt, zal bepaald worden wie de volgende kosten zal
dragen:
• Invoerrechten
• Transportkosten
• Verzekeringen & andere gerelateerde kosten
One-stop lijst van kosten voor elke Incoterm (A9/B9 “Allocation of costs)
Betere beschrijving welke partij verantwoordelijk is voor het vervullen van de douaneformaliteiten en
inklaring
Transitgoederen
• EXW, FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP: transitaangifte is verantwoordelijkheid van de koper
• DAP, DPU, DDP: transitaangifte is verantwoordelijkheid van verkoper
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VRAGEN ?
DANK U VOOR UW AANDACHT !

REGIONAAL FORUM GENT
EU TRADER PORTAAL

ANNIE VANHERPE
KLANTENCOÖRDINATOR-SPOC BREXIT

EU TRADER PORTAL
Het EU Trader Portal is een door DG TAXUD ontwikkeld elektronisch loket waarlangs u
douanevergunningen kan aanvragen, de status en het verloop van uw aanvraag kan opvolgen en na
afgifte ook uw vergunning verder kan beheren.
Te gebruiken sedert 01/10/2019.

Welke vergunningen:
- BTI
- AEO
- grensoverschrijdende douanevergunningen
Opgelet: andere douanevergunningen waarbij enkel België als lidstaat betrokken is moeten nog altijd
op papier/mail worden ingediend.
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EU TRADER PORTAL - HANDLEIDING
Voor het inloggen op het EU Trader Portal:
1) een EORI nummer hebben
2) registratie bij de Sociale Zekerheid
- aanduiden van een hoofdtoegangsbeheerder via de applicatie “Beheer der toegangsbeheerders”
- aanstellen van 1 of meerdere toegangsbeheerders
Info via: https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/applicatiesda/registratie-en-configuratie/rollen-administratie-4
3) toekennen van de TAXUD-rol
Hiervoor moet een uitnodiging worden gecreëerd via de applicatie ‘Mijn eGov-rollenbeheer’
https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?redirectUrl=/rma/&language=nl
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EU TRADER PORTAL - HANDLEIDING
Toegang tot het EU Trader Portal
-> klik op de link die u naar het Trader Portal brengt
https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/
-> selecteer het domein “Customs” en het land “Belgium”
Kies vervolgens het soort gebruiker “Economic Operator”
Vermeld in welke hoedanigheid je handelt
Ik handel namens:
- “mezelf” (dit wil zeggen uw bedrijf)
- “De volgende natuurlijke of rechtspersoon” (= delegatie).
Ingeval van delegatie dient een machtiging te worden gecreëerd via de site:
https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/admin-ext/
Bij technische problemen: plda.helpdesk@minfin.fed.be
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VRAGEN ?
DANK U VOOR UW AANDACHT !

REGIONAAL FORUM GENT

REGIONAAL FORUM GENT
VRAGENRONDE/VARIA

ANNIE VANHERPE
KLANTENCOÖRDINATOR-SPOC BREXIT

VORIGE VRAGEN/ITEMS ….

CERTIFICAAT 724A
Certificaat 724A als alternatief bewijs in het kader van douanevervoer.
“De door de douane ondertekende verklaringen 724A kunnen als alternatief bewijs in het kader van
douanevervoer worden aanvaard indien de voorgelegde documenten voldoen aan de vereisten om door de
AAD&A te worden aanvaard als alternatief bewijs”.
Opmerking van de bedrijven:
“De nota was bedoeld om de procedure bij uitvoer te versoepelen maar deze wordt nu veel strenger
toegepast (in Antwerpen). Naast het certificaat wordt het bewijs geëist dat goederen in de container zitten en
dat kan niet worden bewezen.”
Navraag door Sophany Ramaen:
“Als de private sector niet kan bewijzen dat de goederen zich in de container bevonden, dan kan de
douane geen 724A viseren waar er wel vermelding wordt gemaakt dat die goederen zich in de
container bevonden.”
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VERLEGGING VERIFICATIE
Nota 2019/OPS/CC/D2/00020 dd. 02/07/2019

= verlegging van verificatie voor AEO C vergunninghouders.
Nieuwe nota dd. 26/09/2019 – 2019/OPS/CC/D2/00037
Procedure wordt ingetrokken.
Reden: ze komt onvoldoende tegemoet aan de noden van de betrokken douane diensten.
1) verlegging van verificatie wordt voorlopig niet meer toegestaan.
uitgezonderd zij die over een toelating “verlegging van verificatie” beschikken
2) zal in de toekomst worden vervangen door een specifieke beschikking per aanvrager.
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E-GLOBALISATIE
Bij e-globalisatie dienen de houders van de vergunning EiDR vrij verkeer met globalisatie, de volledige dataset van
de zendingen waarop de globalisatieaangifte betrekking heeft, op elektronische wijze (via XML) in PLDA insturen. De
dataset is gebaseerd op bijlage B van UCC DA.
Opmerking van de bedrijven:
- Wanneer treedt dit in voege ?
- Wanneer worden de nodige IT-specificaties hiervoor beschikbaar gesteld ?
Navraag door Sophany Ramaen/Bart Engels:
- werkgroep ICT dient nog de testing en de documentatie te bespreken (vergadering van 28/11).
- er is nog geen datum gekend voor de implementatie – hierover zal overleg worden gepleegd met de
vergunninghouders globalisatie – nagaan hoelang de implementatie van hun kant zal duren.
- een Message Implementation Guide (MIG) wordt binnenkort voorzien.
- Datum toepassing e-globalisatie: nog niet bepaald.
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UW VRAGEN ….

LIBANON
Verzoek door de operatoren om handelsfacturen die het voorwerp uitmaken van een
uitvoer naar Libanon te viseren.
-> procedure voorgelegd aan de bevoegde instanties op Europees niveau.

-> in afwachting van verdere instructies heeft de Administratie Operaties medegedeeld dat
de hulpkantoren gunstig gevolg dienen te verlenen aan deze verzoeken.
(cfr. Verslag RF Hasselt dd. 17/10/2019)
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OORSPRONGSVERKLARING JAPAN-EU
Verlenging/stuiting van de geldigheidsduur van de oorsprongsverklaringen uit Japan.

Duur: 12 maand vanaf de datum waarop het is opgesteld
-> goederen moeten verplicht binnen deze periode bij de douane worden aangebracht
-> preferentiële tariefregeling enkel van toepassing bij invoer
Binnen de meeste conventies kan opslag in entrepot, de geldigheidsduur verlengen op voorwaarde:
- dat de oorsprongsverklaring bij inslag in entrepot op de aangifte regeling 7100 wordt vermeld;
- de aangever de factuur met de oorsprongsverklaring bijhoudt als bewijs (factuur laten waarmerken door
de douane als bewijs dat het document tijdig werd aangebracht).
-> toepassing preferentiële regeling bij uitslag uit DE, na de geldigheidsduur van de oorsprongsverklaring is
dan mogelijk.
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OORSPRONGSVERKLARING JAPAN-EU
Probleem: deze regeling werd niet in het EPA met Japan voorzien.

Er is dus geen wettelijke basis die een verlate indiening rechtvaardigt
-> na 12 maand kunnen de goederen niet meer met toepassing van de preferentiële regeling in het vrij
verkeer worden gebracht.
-> werd reeds 2 maal gesignaleerd aan de Europese Commissie
-> dienst Wetgeving zal dit nogmaals doen
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OORSPRONGSVERKLARING JAPAN-EU
Standpunt van de Commissie:

There is no such thing as a retroactive statement on origin in Japan. The condition for using a statement
on origin is only that it is issued before the claim for preferential treatment is made. The time of export is
not relevant.
Gezien :
- het ogenblik van uitvoer uit Japan niet relevant is
- de oorsprongsverklaring toepasselijk is vanaf de datum van opstelling ervan
- de oorsprongsverklaring ook op een ander document dan de factuur kan worden vermeld (pakbon,
leveringsnota, …)
- de oorsprongsverklaring moet zijn opgemaakt (datum) voordat de toepassing ervan bij invoer wordt
gevraagd

moet het mogelijk zijn voor de Japanse exporteur om een oorsprongsverklaring op te maken die
effectief binnen zijn geldigheidsduur van 12 maand, aan de douane bij invoer kan worden voorgelegd
en dus toepasbaar is.
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OORSPRONG EN PREFERENTIES
Zijn oorsprong en preferenties onduidelijke materie ?
Zijn er vragen rond de algemene regels, het belang van leveranciersverklaringen, verschillende types
oorsprongsbewijzen, EUR 1, REX, EUR-MED, cumulatie ? ….
Voorstel:
Tijdens het volgende RF op 06/03/2020 kunnen we deze vragen, topics, principes, ed. ….. aan bod
laten komen !
Wij zorgen voor een specialist ter zake …..
Jullie zorgen natuurlijk voor de vragen !
Alle vragen/topics inzake oorsprong en preferenties kunnen tot 01/01/2020 worden ingestuurd (mail:
annie.vanherpe@minfin.fed.be). Deze komen dan in het volgend RF aan bod.
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REORGANISATIE REGIO GENT
Volgende diensten werden in de regio Gent reeds gesloten:

06/05/2019: hulpkantoor Oostende -> hulpkantoor Zeebrugge
01/10/2019:
CTRL DA St. Niklaas

-> CTRL DA Aalst

CABC Brugge

-> CABC Roeselare

Opsporing Kortrijk

-> Opsporing Gent

Volgende diensten worden op 01/01/2020 gesloten:
Hulpkantoor Menen LAR

-> hulpkantoor Zeebrugge

Hulpkantoor Aalst

-> hulpkantoor Gent

In Menen LAR en in Aalst blijft er enkel een beperkte loketfunctie over.
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LOKETFUNCTIE
06/05/2019: Oostende
01/01/2020: Menen LAR
01/01/2020: Aalst
Bevoegdheden:
- viseren van EUR1/ATR certificaten
- afschrijven van vergunningen
Geen kantoortaken – geen inningen.
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HULPKANTOOR GENT
De bevoegdheden van Aalst worden overgenomen door het hulpkantoor Gent.
Adres: RAC Ter Plaeten, St. Lievenslaan 27, te 9000 Gent.
E-mail: da.hk.gent@minfin.fed.be
Tel: 0257 810 00
Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 8.00 u tot 12.00 u – 12.30 u tot 16.30 u.
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HULPKANTOOR ZEEBRUGGE
De bevoegdheden van Oostende en Menen-LAR werden/worden overgenomen door het hulpkantoor
Zeebrugge.
Adres: Minister Beernaertstraat 3, te 8380 Zeebrugge.

E-mail: da.hk.zeebrugge@minfin.fed.be
Tel: 0257 974 60
Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 8.00 u tot 12.00 u – 12.30 u tot 16.30 u.
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LAAD- EN LOSPLAATSEN
Aangewezen oplossing voor het aangeven van goederen ingeval van sluiting van het HKR:
-

Normale procedure
Sluiting van het hulpkantoor is niet bepalend
Controle op de laad- of losplaats
Eenvoudig aanvraagformulier
Geen borg vereist indien enkel laadplaats
Geen voorafgaande audit
Verkrijgbaar op korte termijn – LP onmiddellijk, LLP ong. 1,5 maand wegens de borg

Aantal LLP regio Gent: totaal 802 waarvan 599 uitsluitend LP
Aantal LP via Brexit-call center: 37
Sedert 01/05/2018 werden er 459 beschikkingen opgemaakt, meestal in het kader van Brexit.
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AFSCHAFFING LOCATIECODES
Afschaffing van algemene locatiecodes verbonden aan een publieke laad- en losplaats of aan een
toezichtsdienst
Waar:
Regio Antwerpen
Momenteel geen afgeschafte algemene locatiecodes in Gent en Zeebrugge
Reden:
In toepassing van het DWU zijn er geen publieke laad- en losplaatsen meer mogelijk. Daardoor kunnen
ook de AL codes van de toezichtsdiensten niet meer blijven bestaan.
Goederen op kaai moeten nu worden opgeslagen in een RTO = een beschikking afgeleverd aan een
vergunninghouder, met verplichtingen (goederencomptabiliteit, controle op in- en uitslag, borg, ….)

51

AFSCHAFFING LOCATIECODES
Oplossingen:

- gebruik maken van de TO-code vermeld in de vergunning RTO van de terminaluitbater.
Hiervoor is toestemming nodig van de terminaluitbater
= tijdelijke oplossing (!)
- een vergunning aangewezen plaats voor vertrekkende transitzending aanvragen
- een vergunning toegelaten afzender aanvragen (=vereenvoudigde procedure)
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AANGEWEZEN PLAATS VOOR TRANSIT
= een door de douaneautoriteiten aangewezen plaats waar goederen kunnen worden aangebracht
voor vertrekkende transitzendingen
Voorwaarden:
- het gaat enkel om goederen die uitsluitend in de standaardprocedure onder de regeling
uniedouanevervoer zullen worden geplaatst;

- het gaat enkel om goederen die vertrekken vanuit een locatie waarvoor een vergunning RTO werd
verleend;
- deze vergunning RTO werd verleend aan de beheerder van de locatie en niet aan de aanvrager van
de beschikking voor een aangewezene plaats;
- de vergunninghouder RTO en de houder van de beschikking aangewezen plaats voor transit maken
de nodige afspraken m.b.t. de uitwisseling van informatie voor de aanzuivering van de RTO.
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VERSCHEPING ZONDER DOUANEDOCUMENTEN
Nota 30/09/2019 – scheepsagenten en goederenbehandelaars Haven Antwerpen

- toepassing DWU – uitvoeraangifte verplicht
- Safety & Security – screening/controle van alle goederen
- uitvoeraangifte voorleggen vóór verscheping
15/10/2019: verplicht uitvoeraangifte in e-Balie melden (liefst voor aanlevering op kaai)
01/01/2020: geen verscheping meer van goederen zonder (vooraf aangemelde) uitvoeraangifte

=> geen, laattijdige of niet aangemelde uitvoeraangifte = geen verscheping
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ENIG DOCUMENT
Vak 44 - gebruik van de codes Y040 en Y041 bij invoer in BE.
09/01/2019 - verplichting om in vak 44 de gegevens van de belastingsplichtige-invoerder d.m.v. het btwidentificatienummer te vermelden.
Zowel voor regeling H als voor regeling I.

Code Y040
Het btw-identificatienummer dat in de lidstaat van invoer is toegekend aan de importeur die als verschuldigde van
de btw is aangewezen of erkend overeenkomstig artikel 201 van de btw-richtlijn.
(art. 201: bij invoer is de BTW verschuldigd door degene(n) die de lidstaat van invoer als de tot voldoening van de belasting
gehouden personen heeft aangewezen of erkend.)

- vak 37: code 4000;
- de gegevens van de geadresseerde (EORI nummer in vak 8) en vak 44 zijn dezelfde;
- betreft een Belgisch btw-identificatienummer.
- Belgische juridische entiteit
- buitenlands bedrijf met een Belgische btw registratie
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ENIG DOCUMENT
Vak 44 - gebruik van de codes Y040 en Y041 bij invoer in BE.
Code Y041
Het btw-identificatienummer van de afnemer die de btw verschuldigd is op de intracommunautaire verwerving van
goederen overeenkomstig artikel 200 van de btw-richtlijn
(art. 200: de BTW is verschuldigd door eenieder die een belastbare intracommunautaire verwerving van goederen verricht. )

- vak 37: code 4200 of 6300;
- levering in een andere lidstaat;

- Y041 betreft steeds een niet-Belgisch btw-identificatienummer;
- + vermelding code Y040 van:
- de invoerder
- de fiscaal vertegenwoordiger
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ENIG DOCUMENT
Vak 44 - gebruik van de codes Y040 en Y041 bij uitvoer uit BE.

Regeling A:
Verplichte vermelding in vak 44 van het btw-identificatienummer als de naam van de uitvoerder
code Y040: btw-identificatienummer van het Belgisch bedrijf

Niet in België gevestigde btw-belastingplichtigen, die in België uitsluitend goederen uitvoeren met toepassing van
de vrijstelling van btw bedoeld in artikel 39 van het btw-Wetboek, zijn niet verplicht een Belgisch btwidentificatienummer te hebben, tenzij ze ook andere handelingen stellen.
2 mogelijkheden:
code Y040 met vermelding buitenlands btw-identificatienummer
of
code Y040 met gebruikmaking van een globaal btw-identificatienummer beginnend met 796,6 (globale
aansprakelijke vertegenwoordiging) indien geen buitenlands btw-identificatienummer beschikbaar is.

Geen code Y041 mogelijk.
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VARIA

ENIG DOCUMENT
Suppl. 80 dd. 01/09/2019
Vak 2 “afzender/exporteur” van de invoeraangifte (regeling H) dient vanaf 01/09/2019 verplicht te
worden ingevuld.
- Vermeld de volledige naam en adresgegevens van de medecontractant van de persoon die de
goederen in de Unie invoert en ze er op zijn naam in het vrije verkeer brengt.
- Wanneer bij de invoer meer dan twee partijen betrokken zijn, wordt degene die optrad als laatste
verkoper van de goederen voordat zij in de Unie worden ingevoerd vermeld in vak 2.
- De laatste verkoper is de partij die de goederen als laatste verkocht voordat zij in het douanegebied
van de Unie werden binnengebracht en er door zijn medecontractant in het vrije verkeer werden
gebracht.
Aanpassing: Suppl. 81 dd. 18/11/2019
Invullen vak 2 bij invoer verplicht vanaf 01/03/2020 !
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AANPASSING DOORLOPENDE ZEKERHEID
Nota dd. 05/09/2019 – OPS/CC/2019/00034

Aanpassing vanaf 01/10/2019 van de doorlopende zekerheid.
- enkel voor de potentiële schulden
- enkel voor de vergunningen met betrekking tot douanevergunningen
- niet van toepassing voor vergunningen doorlopende zekerheid douanevervoer
- vermindering voor AEO bedrijven tot 0% van het referentiebedrag
- andere bedrijven: 30 % van het referentiebedrag

Aanpassing werd reeds uitgevoerd door onze vergunning afleverende dienst.
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ARCHIVERING EUR1, EUR-MED EN ATR
Nota dd. 27/09/2019 – 2019/OPS/CC/D3/00428

Alle aanvragen voor visering EUR 1, ATR, EUR-MED certificaten moeten niet meer door het hulpkantoor,
maar door de operator zelf worden bewaard.
Duur: alle documenten dienen 3 jaar ter beschikking te worden houden.
Opgelet:
- bij het indienen van de aanvraag moeten de bijhorende handelsdocumenten en de vereiste stukken inzake
oorsprong beschikbaar zijn.
- bij controle van de aanvraag moeten alle begeleidende documenten aan de douane worden verstrekt
- op verzoek van de douane (bv. controle à posteriori) moeten alle vereiste stukken steeds kunnen worden
voorgelegd aan de controlediensten.
Toepasbaar vanaf 27/09/2019.
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DIRECTE EN INDIRECTE VERTEGENWOORDIGING
Nota EOS/OEO-DD 014.179 dd. 25/10/2019
• MB dd. 11/07/2019 tot vaststelling van de toepassingsdatum van de tweede stap in de toepassing
van de modaliteiten betreffende directe en indirecte vertegenwoordiging
van toepassing dd. 01/11/2019

INDIRECTE VERTEGENWOORDIGING
TOEGELATEN DOUANEREGELING

UITGESLOTEN*

In het vrij verkeer brengen

Actieve veredeling

Publiek douane-entrepot

Passieve veredeling

Uitvoer

Bijzondere bestemming
Tijdelijke invoer

Particulier douane-entrepot
* Behalve indien de douanevertegenwoordiger en de houder van de vergunning/regeling dezelfde
persoon zijn.
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DIRECTE EN INDIRECTE VERTEGENWOORDIGING
Nota EOS/OEO-DD 014.179 dd. 25/10/2019
MB dd. 11/07/2019 – van toepassing dd. 01/11/2019
DIRECTE VERTEGENWOORDIGING

TOEGELATEN DOUANEREGELING

UITGESLOTEN

In het vrij verkeer brengen

Douanevervoer

Alle bijzondere douaneregelingen*
Uitvoer

*Art. 170, § 1, lid 1 DWU :
“uitsluitend de houder van de vergunning AV, PV, TI, particulier DE of BB, mag de aangifte indienen”
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DIRECTE EN INDIRECTE VERTEGENWOORDIGING
Nota EOS/OEO-DD 014.179 dd. 25/10/2019
MB dd. 11/07/2019 – van toepassing dd. 01/11/2019
VEREENVOUDIGDE PROCEDURE
EIDR: zowel directe als indirecte vertegenwoordiging voor alle douaneregelingen uitgezonderd
douanevervoer
Douanevervoer: enkel indirecte vertegenwoordiging
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TERUGGAVE MINIMUMBEDRAG BTW
Circulaire 2019/C/76 – terugbetaling en kwijtschelding
Aanpassing
Minimumbedrag BTW: 7 euro
Vanaf 01/04/2019 wordt het minimumbedrag BTW verhoogd naar 12,50 euro.
Bedragen onder de 12,50 euro worden niet meer terugbetaald.
Voor oude teruggavedossiers (voor 01/04/2019) blijft het minimumbedrag BTW behouden op 7 euro.
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NIEUWE CIRCULAIRES
Nieuwe circulaires - Fisconetplus

Circulaire 2019/C/86 Vereenvoudigd tarief.
Gepubliceerd dd. 05/09/2019.
Vervangt de circulaire 2018/C/101.

Circulaire 2019/C/104 Bunkering van zeeschepen.
Gepubliceerd dd. 03/10/2019.
Circulaire 2019/C/120 Actieve veredeling.

Gepubliceerd dd. 13/11/2019.
Vervangt de instructie Actieve Veredeling D.I. 551.001.
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NIEUWE CIRCULAIRES
De instructie definitieve vrijstellingen D.I. 510.0 werd reeds gedeeltelijk vervangen door navolgende
circulaires:
2018/C/102 – Algemene bepalingen
2019/C/20 – Verhuisboedel particulieren
2019/C/21 – Goederen die ter gelegenheid van een huwelijk worden ingevoerd
2019/C/87 – Persoonlijke goederen verkregen in het kader van een erfopvolging
2019/C/102 – Uitzetten, studiebenodigdheden en andere roerende goederen van scholieren en
studenten

67

REGELING EINDEJAAR
Regeling eindejaar 2019-2020
Dienst

Periode

AADA

25/12/2019 tem 02/01/2020

FOD Economie, KMO, Middenstand en
Energie (toezichtsformulieren,
embargo’s, Diamond Office)

25/12/2019 tem 02/01/2020

Waals Gewest (dual use)

25, 26 en 27/12/2019 –
1 en 2/01/2020

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

25/12/2019 tem 01/01/2020

Vlaams Gewest

25/12/2019 tem 02/01/2020
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PLANNING IT ONDERHOUD

Kalender onderhoudsweekends

2019

7-8 september

2020

2021

2022

18-19 januari

16-17 januari

15-16 januari

7-8 maart

13-14 maart

12-13 maart

6-7 juni

5-6 juni

4-5 juni

12-13 september

11-12 september

10-11 september
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CUSTOMS PROFESSIONAL AWARD
DAPHNE RENIER
VOKA WEST-VLAANDEREN

CUSTOMS PROFESSIONAL AWARD
De 8 kandidaten zijn bekend:
Naam

Functie

Bedrijf

Gerrit De Sterck

Customs Regulatory Affairs Manager

DHL Aviation

Annick De Vuyst

Customs & Trade Compliance Manager EMEA

Becton Dickinson EDC

Stefanie Decaluwé

Supply Chain Coördinator

Agristo

Stéphanie Malenger

Import Export Customs Manager

Klüber Lubrication Benelux S.A

Jean-François Thiry

Managing Director

SSG (Scott Sports Group) Europe
Distribution Center SA

Walter Van der Meiren

Regulatory and Compliance Director

UPS Europe

Johan Van Dingenen

Customs Development Manager Customs & Trade (TCP)

Nike

Wendy Van Vlasselaer

Customs Manager

Reynaers Aluminium NV

,
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CUSTOMS PROFESSIONAL AWARD
Kennis maken met de kandidaten en stemmen kan via:
https://customsproaward.com/nl/#event
Stemmen kan tot 31/12.

De uitreiking van de award gebeurt op 23 en 24/01/2020.
Inschrijving voor de 2 events kan ook via dezelfde pagina.
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VRAGEN ?
DANK U VOOR UW AANDACHT !

VRAGENRONDE ???

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 01/02/2020, naar:
Annie Vanherpe (annie.vanherpe@minfin.fed.be)
Daphne Renier (daphne.renier@voka.be)
Vragen ivm Preferenties en Oorsprong voor 01/01/2020
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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 06/03/2020
LOCATIE: ROESELARE
GASTBEDRIJF: ZIEGLER

