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PROGRAMMA

• Inleiding – Alain Muyshondt

• Maak kennis met Ziegler – Xavier Vanwynsberghe

• Brexit – Annie Vanherpe

• GIP Gent – Kim De Coninck

• Pauze

• Oorsprong en Preferenties – Sam Van Kerkhoven

• Vragenronde en varia – Annie Vanherpe

• Volgende vergadering
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OUR MISSION

“ We are architects for transport and 

logistics. We plan, design and construct a 

competitive worldwide network to transport, 

store and handle goods easily and reliably 

by land, sea and air. We know regional 

conditions and give individual support to our 

customers to be globally successful.”



OUR VALUES

Alain
Ziegler
Chairman

Diane
Govaerts
CEO

EXPERTISE

AUTHENTICITY ENTREPRENEURSHIP

RELIABILITY

We adopt a long term perspective 

of our business

• Family Roots

• Passion

• Respect

We create tailor made solutions 

for our customers

• Flexibility

• Creativity

• Innovation

We provide unique expertise 

covering the entire supply chain 

worldwide

• Competency

• Dedication

• Quality

We are a reliable and sustainable 

partner, focusing on the long term

• Compliance

• Ecological awareness

• Good Corporate Governance



OUR HISTORY

Arthur
Joseph

Ziegler

60’s –
70’s By setting up strategically with own offices in the Benelux,

France, the United Kingdom and Switzerland, Ziegler marks

the first steps of its European expansion

80’s –
2000 Ziegler expands outside of Europe with a presence and

pursues its conquest internationally by launching itself in

emerging markets, particularly in Central- and Eastern

Europe as well as in Asia

1908 1908 Arthur Joseph ZIEGLER establishes the company in 

Brussels, 100% Ziegler family owned.

1958 1958 Appointment of ZIEGLER as Official 

Forwarder for the Brussels Universal Exhibition

Since
2000 Since 2000 Ziegler consolidates its expertise by obtaining

numerous professional certifications and continues to

develop its know-how by creating divisions dedicated to

specific industry sectors like Aerospace and cosmetics

Today Ziegler is proud to provide total transport & logistics capabilities for 

end to end supply chain solutions



KEY
INDICATORS

3200 

EXPERTS

154

OPERATIONAL

OFFICES

GLOBAL 

COVERAGE

1,3 BILLION

EUROS 

NET SALES

OFFICES

IN 15 

COUNTRIES

COVERAGE OF THE

REST OF THE WORLD

THROUGH A POWERFUL 

NETWORK OF AGENTS



OUR LOCATIONS
154 OPERATIONAL OFFICES

IN 15 COUNTRIES

BELGIUM

POLAND SOUTH AFRICA SWITZERLAND TUNISIA UNITED KINGDOM

NETHERLANDS

GREECEGERMANYFRANCE

IRELANDHONG-KONG MOROCCOLUXEMBOURG

CHINA



A MULTIMODAL
OFFER



SPECIALITIES

WORLD PACK PROJECT CARGO SPORTS & LEISURE

CHEMICALS FAIRS & EXPOS AEROSPACE

COSMETICS WINE & SPIRITS FAST MOVING
CONSUMER GOODS



OUR CORE BUSINESSES

CUSTOMS
212 000 Import declarations

179 700 Export declarations

ROAD
4,4 millions shipments

5,7 millions tons of volume

SEAFREIGHT
180 000 files

210 000 TEU

70 000 CBM

AIRFREIGHT
190 countries served

+750 destination airports served

55.000 tons of airfreight

85.000 shipments handled

LOGISTICS
930 000 m2 of warehouses

53 platforms

INTERMODAL SOLUTION
RAIL & BARGES



OUR STRATEGY



IMPLANTATIONS



REGIONAAL FORUM GENT
BREXIT

ANNIE VANHERPE
KLANTENCOÖRDINATOR-SPOC BREXIT
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BREXIT

Actuele situatie:

09/01/2020: VK goedkeuring uittredingsovereenkomst door het Lager Huis

23/01/2020: VK goedkeuring uittredingsovereenkomst door het Hoger Huis

29/01/2020: het EU parlement keurt het uittredingsakkoord goed

De Britse EU parlementariërs verlaten het EU parlement

31/01/2020: het VK verlaat officieel de EU 

–> start van de transitieperiode tot 31/12/2020

25/02/2020: aanstelling van Michel Barnier als onderhandelaar voor de EU

27/02/2020: aanstelling van David Frost als onderhandelaar voor het VK

02/03/2020: start onderhandelingen handelsakkoord
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BREXIT

Transitieperiode:

Het VK blijft lid van de EU, met betaling bijdrage maar zonder beslissingsbevoegdheid

Vrij verkeer van goederen tussen de EU en het VK blijft behouden gedurende de hele transitieperiode

 Geen douaneformaliteiten tot 31/12/2020.

Waar staan beide partijen voor:

Het VK wenst 

- een handelsakkoord gebaseerd op het CETA-akkoord

- toepassing van eigen VK regels en niet de EU regels 

- afstand te nemen van de politieke verklaring, zeker inzake Noord-Ierland

- het Europese Hof van Justitie niet te erkennen

Zie https://www.gov.uk/government/publications/our-approach-to-the-future-relationship-with-the-eu

https://www.gov.uk/government/publications/our-approach-to-the-future-relationship-with-the-eu
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BREXIT

De EU wenst:

- toegang voor het VK tot de Europese markt mits er geen sprake is van oneerlijke concurrentie 

- respecteren van de Europese regels inzake staatssteun aan VK bedrijven

- behoud van prijsafspraken

- behoud van de bestaande standaarden inzake milieu-, arbeids- en sociale bescherming

- bescherming van de EU burgers in het VK

De EU koppelt een handelsverdrag ook aan een akkoord over de toegang voor de Europese vissers tot 
de Britse wateren.

Zie: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/25/eu-uk-relations-
council-gives-go-ahead-for-talks-to-start-and-adopts-negotiating-directives/

Doel: Nieuw handelsverdrag:

- opgesteld tegen oktober 2020

- geratificeerd en uitvoerbaar op 31/12/2020

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/25/eu-uk-relations-council-gives-go-ahead-for-talks-to-start-and-adopts-negotiating-directives/
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BREXIT

01/07/2020 wordt een cruciale datum:

- nieuw visserijakkoord ?

- zal Boris Johnson een verlenging van de transitieperiode vragen ?

mogelijke scenario’s na 31/12/2020:

- er komt een verlenging van de transitieperiode

- er is een handelsakkoord

- er is geen akkoord = harde Brexit

Conclusie: de kans dat er vanaf 01/01/2021 douanedocumenten dienen te worden opgemaakt wordt 
reëel.



21

HARDE BREXIT OP 01/01/2021 ?

Wat ingeval van een harde Brexit op 01/01/2021 ?

Het VK wordt een derde land.

= nieuwe GB EORI nummers vereist

EU: toepassing van het DWU – geen aanpassingen of speciale maatregelen.

VK: toepassing van de lokale Engelse wetgeving.

Tarief:

VK: toepassing WTO MFN tarief = douanerecht derde landen

EU: verandering douanestatus van de goederen – VK goederen worden niet-uniegoederen

Tarbel “erga omnes” = tarief derde landen

Aangiften in PLDA type EU ipv EX of IM !
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HARDE BREXIT OP 01/01/2021 ?

o Vanaf 01/03/2019 is het VK lid van de Common Transit Convention

o TIR: UK is reeds lid van de TIR-overeenkomst maar niet van NCTS-TIR

o het VK heeft geen toegang meer tot de IT-douanesystemen van de EU

o de VK vergunningen douane-entrepot, actief veredeling, bijzondere bestemming, zijn niet langer 
geldig in de EU27

o de door de EU27 verleende grensoverschrijdende vergunningen zijn niet meer geldig in het VK

o BTI afgegeven in het VK zijn niet meer toepasbaar in de EU27

o EU AEO vergunning niet meer geldig in het VK

o Oorsprong: zie uiteenzetting gastspreker

=> Voorbereiding blijft nodig !



VRAGEN ?
DANK U VOOR UW AANDACHT !



REGIONAAL FORUM GENT
GIP GENT

KIM DE CONINCK
ADVISEUR – HAVEN GENT
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AADA - nieuwe structuur

Centrale departementen

Administratie
Operaties

GIP GENT

Administratie
Opsporing

D
O
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E

 &
 A

C
C

IJ
N

Z
E

N

→ fraudebestrijding→ eerste en tweede
lijnscontrole

Centrale 
component

Regionale
component

Centrale 
component

Buiten
diensten

Detacheringen
Douane attachés
Douaneschool
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GIP GENT

• Operationeel vanaf 16/03/2020 – 17.00 u

• Adres : Skaldenstraat 56 – 9042 Gent

• Telefoon dienst : 0257/23729

• Dienstmail : da.team1.gent@minfin.fed.be

AANDACHT : voor een vlotte behandeling van uw vraag :

- neem vooraf telefonisch contact

- stuur een mail naar het dienstmail adres

Opmerking: stuur geen mails naar persoonlijke mailadressen en bel niet naar 
persoonlijke nummers

mailto:da.team1.gent@minfin.fed.be
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GIP GENT



GIP GENT PERSONEEL

• Adviseur : Kim De Coninck (tel. 0257/67731)

• Attaché : Sylvia Van Itterbeeck

• Secretariaat : Karel Deseyn

• Niv B verificatie : 6

• Niv C brigade : 19

• Niv C accijnzen : 5

Openingsuren : loket is geopend van 06.00 u tot 22.00 u en dit 7/7

Verificatie mogelijk van 06.00 u tot 22.00 u van maandag tot vrijdag.  

Op zaterdag van 08.00 u tot 16.00 u. 



TAKENPAKKET

• Loketfunctie (zowel brigade als verificatie)

• Verwerken inkomende en uitgaande manifesten

• Provisiecontrole

• Controle goederen in tijdelijke opslag

• Verificatie bij in- en uitvoeraangiftes (zowel documentair als fysiek)

• Accijnscontroles : minerale olie

• Accijnscontroles : brouwerijen – stokerijen

• Vernietigingen

• Algemeen toezicht haven



CONTROLE FAVV GOEDEREN

• Goederen die gebonden zijn aan keuring FAVV moeten worden 
aangeboden op GIP

• Vrijgave aangifte na keuring 

• Indien ook douanecontrole zullen we deze afstemmen op keuring door 
FAVV 
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VERIFICATIE IN- UITVOER

• Principe verandert niet. Selectie gebeurt op dezelfde manier door 
controleregie te Antwerpen

• Bij beslissing tot controle kan dit ofwel documentair of fysiek zijn.

• Fiscaal deskundige zal contact opnemen voor praktische afspraken

• Onderscheid tussen normale procedure en vereenvoudiging
• In de normale procedure heeft de controleregie 2 uur de tijd voor haar 

controlebeslissing

• In de vereenvoudigde procedure is dit 30 minuten
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GIP GENT VERIFICATIE

Goedgekeurde plaats 

(LLP of RTO)

- Alle douaneregelingen 

(vrij verkeer, douanevervoer, opslag, tijdelijke 
invoer, bijzondere bestemming, veredeling, 
uitvoer) (geen wederuitvoer bij LLP)

- Vergunning LLP of RTO

- Borgstelling

- EX/EU/IM A
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Goedgekeurde plaats (LP)

- Uitvoer van uniegoederen

- Vergunning LP

- Geen borgstelling

- EX/EU A

Standaard douaneaangifte = normale procedure
Principe = aanbrengen van goederen bij de douane op GIP

UITZONDERINGEN:



VRAGEN ?
DANK U VOOR UW AANDACHT !



REGIONAAL FORUM GENT

15 min.



REGIONAAL FORUM GENT
OORSPRONG EN PREFERENTIES

SAM VAN KERKHOVEN
ATTACHE - CC
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HET BEGRIP OORSPRONG

• Oorsprong, samen met goederencode en de douanewaarde één van de drie belangrijkste pijlers 
van een douaneaangifte

• Plaats waar goederen zijn voortgebracht of geproduceerd =  geografische relatie tussen een 
bepaald land (groep van landen) en de vervaardiging van een betrokken product (belangrijk 
stadium in de productie)

• Oorsprong is de (economische) nationaliteit van een product dat internationaal wordt verhandeld.

• Blijft behouden tot er opnieuw voldoende be –of verwerking plaatsvindt om de oorsprong te 
wijzigen en is nodig om bepaalde heffingen, restricties of verplichtingen te kunnen vaststellen en 
toepassen
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HET BEGRIP OORSPRONG

(!) Verschil tussen preferentiële en niet-preferentiële oorsprong:

- preferentiële of fiscale oorsprong wanneer de oorsprong wordt bepaald in het kader van een tarifair 
handelsbeleid (vermindering invoerrechten)

- niet-preferentiële oorsprong of economische oorsprong wanneer de oorsprong wordt bepaald in het 
kader van een niet-tarifair handelsbeleid (vb. tariefcontingenten, antidumping, embargo, ‘made in’ 
…)

vb. Certificaat van Oorsprong (CoO) via Kamer van Koophandel
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PREFERENTIËLE OORSPRONG

Preferentiële of fiscale oorsprong wanneer de oorsprong wordt bepaald in het kader van een tarifair handelsbeleid (= 
vermindering invoerrechten)

“PREFERENTIES” = voordeel

• Vermindering of veelal vrijstelling van invoerrechten indien producten van (preferentiële) oorsprong zijn uit een 
bepaald partnerland in het kader van bilaterale handelsovereenkomsten of eenzijdige handelsmaatregelen 
(unilateraal)

• Producten dienen te voldoen aan bepaalde vooropgestelde criteria (algemene + product specifieke regels)!

• Belangrijk: bij preferentiële oorsprong wil het niet zeggen omdat een bepaald product in een bepaald land werd 
geproduceerd, dat het daarom van preferentiële oorsprong is en aldus voldoet aan de regels. Productie in de EU 
wil niet automatisch zeggen preferentiële EU-oorsprong !!!

• MFN of ERGA OMNES (tarief derde landen) vs. preferentieel tarief
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PREFERENTIËLE OORSPRONG

MFN – ERGA OMNES (tarief derde landen) vs. preferentieel tarief



40



41

PREFERENTIËLE OVEREENKOMSTEN VAN DE EU

Momenteel ± 38 (bilaterale) vrijhandelsakkoorden met partners over de hele wereld (> 60 landen)

- Zwitserland (+ Liechtenstein)
- IJsland
- Noorwegen

- Faeröer eilanden
- Andorra* (landbouwproducten)

- Tunesië
- Marokko
- Algerije
- Egypte
- Jordanië
- Israël
- PLO 
- Libanon
- Turkije* (landbouwproducten & EGKS)

BILATERAAL

EVA - EER

Middellandse zeegebied
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PREFERENTIËLE OVEREENKOMSTEN VAN DE EU

- Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (nu Noord-Macedonië)
- Albanië
- Montenegro
- Bosnië-Herzegovina
- Servië
- Kosovo

- Moldavië 
- Oekraïne
- Georgië

- Canada
- Mexico
- Chili
- Andes (Peru-Colombia-Ecuador)
- Midden-Amerika (Honduras-Nicaragua-Panama-El Salvador-Costa Rica-Guatemala)

WESTELIJKE BALKAN

OOST EUROPA

AMERIKA
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PREFERENTIËLE OVEREENKOMSTEN VAN DE EU

- CARIFORUM (Antigua en Barbuda – Bahama's – Barbados – Belize – Dominica – Dominicaanse Republiek 
– Grenada – Guyana – Jamaica – Saint Christopher and Nevis – Saint Lucia – Saint Vincent and the
Grenadines – Suriname – Trinidad en Tobago)

- PACIFIC (Papoea Nieuw Guinea – Fidji - Samoa)
- OZA (Seychellen - Zimbabwe – Mauritius - Madagaskar)
- SADC (Zuid-Afrika – Botswana – Lesotho – Namibië – Swaziland – Mozambique) 
- Centraal Afrika (Kameroen)
- Ghana
- Ivoorkust

- Zuid-Korea
- Japan
- Singapore

ACP-zone (Afrika, Caraïben, Pacific)

Azië
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PREFERENTIËLE OVEREENKOMSTEN VAN DE EU

UNILATERAAL
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PREFERENTIËLE OVEREENKOMSTEN VAN DE EU

UNILATERAAL
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PREFERENTIËLE OVEREENKOMSTEN VAN DE EU

- Vietnam: 2020
- MERCOSUR (Argentinië, Brazilië, Paraguay & Uruguay): inwerkingtreding ???

- Mexico
- Chili

- Australië
- Nieuw-Zeeland
- Indonesië

TOEKOMSTNIEUW

AANGEPAST

IN ONDERHANDELING
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VOORWAARDEN VOOR PREFERENTIE

In principe kunnen alle goederen (indien bestaande overeenkomst) genieten van preferentieel tarief

- in realiteit geen preferenties of slechts verlaagde vrijstelling voor “gevoelige goederen / gevoelige 
industrieën”

- hangt af van wat beide partijen onderhandeld hebben in de overeenkomst (oorsprongsregels dus niet 
noodzakelijk hetzelfde in elke overeenkomst) – elke partner heeft bepaalde eisen

ALGEMEEN PRINCIPE OM TE GENIETEN VAN PREFERENTIEEL TARIEF

1) Product moet van “oorsprong” zijn volgens de vastgelegde (oorsprongs)regels in het oorsprongsprotocol

2) Principe van rechtstreeks vervoer of geen wijziging (anders gaat oorsprong mogelijk verloren)

3) Geldig preferentieel oorsprongsbewijs nodig om de oorsprong van de goederen te staven (kan 
verschillen afhankelijk van de overeenkomst)
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OORSPRONGSREGELS
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OORSPRONGSREGELS
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CUMULATIE

Versoepeling van bovenstaande algemene principes (onder bepaalde voorwaarden):

Cumulatie = maakt het mogelijk om eenvoudiger oorsprong te verkrijgen, indien de gebruikte niet-EU basismaterialen 
van oorsprong zijn uit een partij die deel uitmaakt van de preferentiële overeenkomst (of cumulatiezone) waarin men 
werkt (‘EU-oorsprong verkregen in het kader van …’)

✓ de aanleverde materialen moeten voorzien zijn van de nodige oorsprongsbewijsvoering uit het partnerland (behalve 
bij volledige cumulatie)

✓ de bewerking moet wel meer dan ontoereikend zijn (of land van oorsprong wordt behouden / hoogst aangeleverde 
waarde)

- bilateraal
- diagonaal (o.a. PAN-EUR / BALKAN / PAN-EUR-MED)
- volledige
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(MEER DAN) ONTOEREIKENDE BEWERKING

Een ontoereikende bewerking zoals hieronder beschreven verleent nooit oorsprong, zelfs indien de 
product specifieke regel wordt voldaan.

In het kader van cumulatie moet de bewerking eveneens meer inhouden dan onderstaande 
‘eenvoudige’ bewerkingen:

a) behandelingen om de producten tijdens vervoer en opslag in goede staat te bewaren; 
b) splitsen en samenvoegen van colli; 
c) wassen, schoonmaken; stofvrij maken, verwijderen van roest, olie, verf of dergelijke; 
d) strijken of persen van textiel; 
e) schilderen of polijsten;
f) ontvliezen of doppen, geheel of gedeeltelijk bleken, polijsten of glanzen van granen of rijst; 
g) kleuren van suiker of vormen van suikerklonten; 
h) pellen, ontpitten of schillen van noten, vruchten of groenten; 
i) aanscherpen, eenvoudig vermalen of versnijden; 
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(MEER DAN) ONTOEREIKENDE BEWERKING

j) zeven, sorteren, classificeren, assorteren; (daaronder begrepen het samenstellen van sets van 
artikelen); 
k) het eenvoudig plaatsen in flessen, flacons, blikken, zakken, kratten of dozen, bevestigen op 
kaarten of platen en alle andere eenvoudige handelingen in verband met de opmaak; 
l) het aanbrengen of opdrukken van merken, etiketten, beeldmerken of andere soortgelijke 
onderscheidingstekens op de producten zelf of op de verpakking; 
m) het eenvoudig mengen van producten, ook van verschillende soorten; 
n) het mengen van suiker met enige stof; 
o) het eenvoudig samenvoegen van delen van artikelen tot een volledig artikel dan wel het uit elkaar 
nemen van artikelen in onderdelen; 
p) twee of meer van de onder a) tot en met n) vermelde behandelingen tezamen; 
q) het slachten van dieren.
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1) BILATERALE CUMULATIE
Van toepassing tussen twee partners die deel uitmaken van éénzelfde overeenkomst; basismaterialen kunnen 
worden gebruikt alsof ze van oorsprong zijn uit eigen partij

Voorbeeld: EU – Canada

• Goederen aangeleverd met oorsprongsbewijs 
uit partnerland: 

• Meer dan ontoereikende (eenvoudige) bewerking:

• ENKEL TERUG NAAR CANADA met EU-oorsprong

regel wordt niet voldaan
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2) DIAGONALE CUMULATIE

Van toepassing tussen meer dan twee partners die deel uitmaken van éénzelfde cumulatiezone

Voorwaarden 

• Er moet tussen alle betrokken landen (A-B-C- … ) onderling een preferentiële overeenkomst zijn 
die deze vorm van cumulatie voorziet

• In het kader PEM Conventie, zie meest recente matrix PB C 67 van 02.03.2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.067.01.0002.01.NLD&toc=OJ:C:2020:067:TOC


sinds PEM Conventie 2013 combinatie mogelijk van 
beide + MD, GE & UA* (op basis van ‘C’ in matrix) 

cumulatie op basis van EUR.1 (= eveneens 
oorsprongsverklaring)

PANEUR + BALKAN + PANEUR/BALKAN/MD/GE/UA 



Probleem: rijst moet volgens de regel geheel en al verkregen zijn in CH

Cumulatie?
- materialen aangeleverd met oorsprongsbewijs?
- meer dan ontoereikend bewerkt? 
- onderling overeenkomst met identieke regels die diagonale cumul 

voorziet?
EU-CH-NO = OK
EU-CH-IS = OK
EU-CH-CL = NOK

VOORBEELD 1

cumulatie geschiedt op basis van EUR.1 zonder cumulatievermelding



VOORBEELD 2

cumulatie geschiedt op basis van EUR.1 zonder cumulatievermelding



cumulatie op basis EUR-MED (= eveneens oorsprongsverklaring EUR-MED)
= 3 voorwaarden:
- onderling overeenkomst nodig tussen betrokken partijen
- geen drawback
- geen volledige/totale cumulatie

PANEUR-MED



Probleem: kostuum moet volgens de regel verkregen zijn uit 
Marokkaans garen (= weven + confectie)

Cumulatie?
- materialen aangeleverd met oorsprongsbewijs?
- meer dan ontoereikend bewerkt? 
- onderling overeenkomst met identieke regels die diagonale cumul 

voorziet?
EU-MA-NO = OK
EU-MA-IL = NOK
EU-MA-MX = NOK

VOORBEELD 3

cumulatie geschiedt op basis van EUR-MED met verplichte 
cumulatievermelding



VOORBEELD 4

cumulatie geschiedt op basis van EUR-MED met verplichte 
cumulatievermelding
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NO-DRAWBACK REGEL

Bijkomende voorwaarde vooraleer men oorsprongsbewijs mag opmaken (voorzien in bepaalde
overeenkomsten)

Rechten op de niet van oorsprong zijnde materialen die tijdens de verwerking in de EU worden 
gebruikt, dienen in bepaalde gevallen te worden voldaan alvorens er een oorsprongsbewijs mag 
worden opgesteld bij de uitvoer.

Deze kunnen eventueel worden voldaan aan preferentieel tarief (indien van toepassing en mits 
geldig bewijs) 

Van toepassing wanneer men onder actieve verdeling (AV) werkt en doorheen het veredelingsproces 
EU-oorsprong zou verkrijgen

= geschorste rechten dienen alsnog te worden voldaan (geen teruggave of vrijstelling)

Afweging maken tussen de interessantste oplossing: voordeel van de schorsing onder AV of het 
aanbieden van preferentieel tarief aan de eindklant



CARIFORUM

Stille Oceaanstaten 

SADC-EPO-staten

Zuid-Korea

Kosovo

OZA staten

Midden-Amerika

Colombia – Peru - Ecuador

Kameroen – Ivoorkust – Ghana

Canada (tot 21.09.2020)

Japan 

Algerije 

Marokko

Tunesië

Egypte

Jordanië

Syrië

PLO

Met EUR 1 Met EUR-MED

Albanië

Andorra

Bosnië-Herzegovina

Cueta en Melilla

Chili

Faeröer

IJsland

Noorwegen

Zwitserland

Israël

Libanon

Montenegro

Servië

Liechtenstein

Noord-Macedonië

Mexico

VERKEER   MET   OORSPRONGSBEWIJS   TUSSEN   DE   E.U.   EN 

drawback

drawback no-drawback

no-drawback

TOEPASSINGSGEBIED

Turkije

Georgië

Moldavië

Oekraïne

Singapore  
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3) VOLLEDIGE CUMULATIE
De meest verregaande vorm van cumulatie, waarbij alle toegepaste be –en verwerkingen over de deelnemende 
partijen heen in beschouwing worden genomen voor de oorsprongsbepaling 

Grondgebieden van de deelnemende partijen mogen als één grondgebied worden beschouwd.
Materialen worden niet aangeleverd met oorsprongsbewijs, men houdt rekening met de gedane bewerkingen.



garens                        vezels                 55.03

Garen is vervaardigd uit synthetische 
vezels
DUS :
NIET voldaan aan regel
GEEN oorsprong TN
GEEN EUR.1 mogelijk naar EU
WEL (specifieke) leveranciersverklaring



Combinatie van bewerkingen in Tunesië (spinnen) en de EU 
(weven) verlenen samen oorsprong 

+ recent ook EU-Japan & EU-Singapore
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BEWIJZEN VAN (PREFERENTIËLE) OORSPRONG

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

• papieren certificaat = manueel geviseerd door de douane

(geen elektronisch systeem)

• bruikbaar voor alle overeenkomsten buiten SAP van de Unie, 

LGO, Canada, Japan, Zuid-Korea, Singapore 

• Ivoorkust enkel bij invoer in de EU

• meestal indien occasionele uitvoer

• kan door gemachtigd vertegenwoordiger (vak 12) aangevraagd 

worden voor exporteur (vak 1), die al dan niet in de EU is gevestigd

= mits volmacht en benodigde bewijsvoering
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BEWIJZEN VAN (PREFERENTIËLE) OORSPRONG

Certificaat inzake goederenverkeer EUR-MED

• papieren certificaat = manueel geviseerd door de douane

(geen elektronisch systeem)

• enkel bruikbaar in geval er diagonale cumulatie wordt beoogd of 

toegepast tussen de zogenaamde PAN-EUR-MED landen

(zie vorige slides)

= geeft meer mogelijkheden dan EUR.1 binnen deze zone (zie matrix)

• cumulatievermelding vereist in vak 7

• meestal indien occasionele uitvoer

• zelfde opmerking dan EUR.1 in verband met vertegenwoordiging
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BEWIJZEN VAN (PREFERENTIËLE) OORSPRONG
Oorsprongsverklaring

• vereenvoudiging; mits voorafgaande audit indien vergunning toegelaten exporteur (zendingen > 6.000 euro)

• bruikbaar voor alle overeenkomsten buiten SAP van de Unie, LGO, Canada, Japan 

• Ivoorkust enkel bij invoer in de EU 

• enige mogelijkheid voor Zuid-Korea & Singapore (geen EUR.1 voorzien)

• aan te brengen op factuur, pakbon of leveringsbon

• hoeft als toegelaten exporteur niet manueel ondertekend te zijn, indien er een verbintenis werd voorgelegd bij de 
bevoegde autoriteiten

• kan in kader van PAN-EUR-MED dienen als EUR-MED, mits extra vermelding (i.v.m. cumulatie):

- cumulation applied with ….

- no cumulation applied
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BEWIJZEN VAN (PREFERENTIËLE) OORSPRONG

Attest van oorsprong (REX)

• eveneens vereenvoudiging; zonder audit indien registratie als geregistreerd exporteur (zendingen > 
6.000 euro of 10.000 euro voor LGO)

• enkel bruikbaar voor SAP van de Unie, LGO, Canada, Japan & Ivoorkust (bij uitvoer door EU exporteurs)

= opgelet, geen preferentie bij uitvoer naar SAP van de Unie (ontwikkelingslanden) en meeste LGO; enkel 
bilaterale cumulatie

• wordt onverwijld toegekend, geheel op verantwoordelijkheid van de exporteur (= verschil met 
toegelaten exporteur)

• zelfde principe als oorsprongsverklaring; aan te brengen op factuur, pakbon of leveringsbon

• tekst (van het attest) en de gevraagde criteria kunnen verschillen per bestemmingsland !!!

= tekst voor SAP van de Unie, LGO, Canada, Japan & Ivoorkust is licht verschillend (= verschil met 
toegelaten exporteur)
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BEWIJZEN VAN (PREFERENTIËLE) OORSPRONG

tekst en voorwaarden steeds na te kijken in betreffende overeenkomst, zie twee voorbeelden hieronder

LGO

JAPAN

enkel voor uitvoer naar Nieuw-
Caledonië, Frans-Polynesië en Saint-
Pierre & Miquelon
(overige LGO unilateraal)

bijkomende vermelding waarmee 
men rekening moet houden, enkel 
van toepassing in EU-JP
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BEWIJZEN VAN (PREFERENTIËLE) OORSPRONG

status ontwikkelingslanden en LGO na te gaan via REX website van de Europese Commissie
(voor invoer vanuit betreffende landen)

- voor sommige ontwikkelingslanden nog steeds overgangsperiode met FORM A tot 30/06/2020
- bepaalde ontwikkelingslanden / LGO momenteel uitgesloten van preferentie bij invoer in de EU 

wegens niet voldoen aan de vereisten:

zie infonota TARBEL
HOME > ANDERE > OORSPRONG

momenteel niets mogelijk

enkel REX

REX + FORM A (tot 30/06/20)

enkel REX

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en
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VALIDATIE (REX) REGISTRATIENUMMERS

status (geldigheid) REX-nummers ontwikkelingslanden, EU en LGO na te gaan via REX ‘validation’ 
website van de Europese Commissie: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Lang=en

niet van toepassing voor:
- vergunningsnummer ‘toegelaten exporteur’ (geen database) 
- Japanese Corporate Numbers: zie link
- Canadese Business Numbers: zie link
- Singaporese Unique Entity Numbers

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Lang=en
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/en/
https://www.businessregistration-inscriptionentreprise.gc.ca/ebci/brom/registry/pub/reg_01_Ld.action
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LEVERANCIERSVERKLARING

Bevestiging van EU-oorsprong binnen de EU

• mogelijk nodig indien aankoop & verwerking binnen de EU (enkel indien de oorsprongsregel dit vereist)

• nodig indien aankoop binnen de EU en verkoop buiten de EU in ongewijzigde staat

• kan worden uitgemaakt voor langlopende periode (max. 2 jaar); retroactief (max. 1 jaar) & voor de toekomst (max. 6 
maand vooruit)

• slechts geldig indien bijhorende aankoopfactuur binnen de referentieperiode, waarbij productomschrijving 
overeenkomt

• in geval van EU-JP ook mogelijk noodzakelijk om het toegepaste oorsprongscriterium te specifiëren naar de klant

• LINK: European Union guidelines about the application in the EU of the provisions concerning the supplier’s declaration

wettelijk benodigde informatie over 
karakter van de producten m.b.t. de in de 

EU geldende oorsprongsregels

Bijlages 22-15 & 22-16 bij de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/suppliers-declaration-may-2018_en.pdf
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LEVERANCIERSVERKLARING

Belangrijk dat dit correct en naar 
waarheid wordt ingevuld, douane heeft 

mogelijkheid om dit te onderwerpen aan 
controle (INF4)

Indien incorrect ingevuld kan dit zware 
gevolgen hebben voor de verdere 

schakels in de ketting, maar ook voor u!

Eerdere info – kritisch - overnemen zoals 
ze u wordt aangeleverd (vb. opgenomen 

landen)
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BELANGRIJKSTE CODES OORSPRONG IN PLDA

3001: vergunningsnummer toegelaten exporteur
C100: nummer geregistreerd exporteur

N864: factuurverklaring –of oorsprongsverklaring, opgesteld door een exporteur op een factuur 
of op een ander handelsdocument
N865: certificaat van oorsprong ‘FORMULIER A’
N954: certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

U045: certificaat inzake goederenverkeer EUR-MED
U048: factuurverklaring EUR-MED
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BELANGRIJKSTE CODES OORSPRONG IN PLDA

U110: attest van oorsprong (in kader van EU-JP)
U111: attest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke producten 
(in kader van EU-JP)
U112: aan de importeur bekende informatie (importer’s knowledge EU-JP)

U113: attest van oorsprong (in kader LGO) 
+ geregistreerde exporteur + waarde < 10.000 euro
U114: attest van oorsprong (in kader LGO) 
+ geregistreerde exporteur + waarde > 10.000 euro
U115: attest van oorsprong (in kader LGO) 
+ geen geregistreerde exporteur + waarde < 10.000 euro

U164: attest van oorsprong (in kader SAP) 
+ geregistreerde exporteur + waarde < 6.000 euro
U165: attest van oorsprong (in kader SAP) 
+ geregistreerde exporteur + waarde > 6.000 euro
U166: attest van oorsprong (in kader SAP) 
+ geen geregistreerde exporteur + waarde < 6.000 euro

(voornamelijk) 
te gebruiken bij 
invoer
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OORSPRONG EN BREXIT

Overgangsperiode (tot 31/12/2020?):

• Alles blijft gedurende deze overgangsperiode zoals het was:

- UK wordt voor oorsprongsdoeleinden nog steeds beschouwd als EU lidstaat (Europese Commissie heeft 
dit zo gecommuniceerd naar alle preferentiële partnerlanden, voorlopig geen problemen)  

- UK inbreng wordt voorlopig nog beschouwd als EU inbreng 

- UK leveranciersverklaringen blijven voorlopig geldig

Na de overgangsperiode:

• UK voor oorsprong definitief derde land, dus UK inbreng definitief te behandelen als niet-EU (cf. 
Zwitserland) !!!

- Impact op oorsprongsbepaling product (processen en percentages herbekijken bij UK inbreng waar nodig)

• Valt af te wachten:

- Vrijhandelsovereenkomst? Wanneer? In welke vorm? Welke vormen van eventuele cumulatie?



VRAGEN ?
DANK U VOOR UW AANDACHT !



REGIONAAL FORUM GENT
VRAGENRONDE - ANTWOORDEN

ANNIE VANHERPE
KLANTENCOÖRDINATOR-SPOC BREXIT
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ALTERNATIEVE BEWIJSVOERING

Certificaat 724A als alternatief bewijs in het kader van douanevervoer.

Vraag: veel derde landen gebruiken uitsluitend een certificaat 724A als alternatieve bewijsvoering, 
maar dit document wordt door de Belgische douane niet aanvaard.

Antwoord: 

De wetgeving is zeer duidelijk welke bewijzen er mogen worden aanvaard en ingeval van transit is dit zeer 
streng. De certificaten 724A worden niet aanvaard.

Vraag: in België worden er afgestempelde papieren documenten opgevraagd als alternatieve 
bewijsvoering, maar niet alle derde landen kunnen/willen hieraan voldoen.

Antwoord:

De werkwijze in België is gebaseerd op een EU procedure en wordt in alle lidstaten toegepast. Op nationaal 
niveau kan daar niets aan worden gedaan.

Deze vraag werd ook doorgestuurd aan Florence Coulon (transitcoördinator op internationaal niveau) 
ter info. 
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UITVOERAANGIFTEN IN E-BALIE

01/01/2020: geen verscheping meer van goederen zonder (vooraf aangemelde) uitvoeraangifte in E-
Balie.

Vraag: wat met deelzendingen ? Wie past de gewijzigde data aan in E-Balie? Wat bij hergroepering en 
verandering van containernummer ? Wat als de partij die de gegevens in e-balie meldt niet weet dat er 
wijzigingen zijn van het vervoermiddel of het nummer van de container ? Wie kan er dan nog de data 
aanpassen? 

Antwoord:

Vraag werd doorgestuurd naar de convenor van de werkgroep “uitgaan”, maar deze werkgroep is 
ondertussen nog niet samen gekomen.

Alle "verplichtingen" die in de nota van ASV en ABAS-KVBG zijn opgelegd, zijn door hun bepaald en niet door 
de douane. Ook de deadlines die zij stellen, zijn voor hun rekening.

E-balie is een postbus waarmee operatoren onderling communiceren. Het is aan de operatoren om onderling 
de nodige afspraken te maken over wie de uiteindelijke registratie voor zijn rekening zal nemen. Wijzigingen 
en dergelijke moeten de operatoren dan ook onderling afspreken/duidelijk maken/...

Wat de douane betreft: de wetgeving stelt dat er bij de verscheping steeds een uitvoeraangifte 
moet aanwezig zijn.
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INVOER: ENIG DOCUMENT – VAK 2

Supplement 81 dd. 18/11/2019

Invullen vak 2 “afzender/exporteur” bij invoer verplicht vanaf 01/03/2020 !

Vraag:  Wat dient in vak 2 te worden ingevuld ingeval van globalisatie ?

Antwoord:

Er wordt momenteel door diverse diensten van de CC bekeken hoe er een uitzondering kan worden 
gegeven om vak 2 niet verplicht in te vullen in geval van globalisatie.

Ingeval er hiervoor een oplossing is, zal deze worden gecommuniceerd aan de economische 
operatoren (eventueel via toelichting regeling H).

Supplement 83 dd. 01/03/2020

Om de marktdeelnemers voldoende tijd te geven om hun systeem aan te passen, werd beslist om de 
verplichting van vak 2 uit te stellen tot 1 mei 2020. Vanaf 5 maart 2020 zal het mogelijk zijn dat de 
gegevens van vak 2 in PLDA kunnen worden ingestuurd, zonder dat dit verplicht wordt. 
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INVOER: ENIG DOCUMENT – VAK 2 

Supplement 81 dd. 01/03/2020 bepaalt voor vak 2:

Identificatie:

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. 



84

INVOER: ENIG DOCUMENT – VAK 2

Artikel 146 van de DWU DA bepaalt:

Voor aangiften die de vorm hebben van een inschrijving in de administratie van de aangever (EIDR) kan 
voor alle in een bepaalde periode van op die wijze verrichte aangiften één globale aanvullende aangifte 
van het type Z worden ingediend. 

De gescheiden aangiften CO, IM en EU moeten per code van vak 37, per leverancier en per btw-
geadresseerde worden opgesteld. 

De houder van de vergunning globalisatie vult de vakken 1, 2, 8, 14 (eventueel), 37, 44, 48, 49 
(eventueel) en 54 van de globale aangifte van het type Z in. 

Voor iedere globale aangifte moet de aangever ook een bijlage in XML- formaat opladen, waarin voor 
deze aangifte de detailgegevens van de aangegeven zendingen worden verstrekt.
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DEFINITIE EXPORTEUR BIJ UITVOER

Vraag: met de verandering van de definitie van exporteur is het in principe sinds 05.2018 niet meer 
mogelijk om als niet-EU gevestigde onderneming op te treden als exporteur voor douanedoeleinden, 
maar blijkbaar kan dit nog steeds in PLDA ?

Definitie van exporteur:

• de exporteur moet de macht hebben om te beslissen dat de goederen buiten het douanegebied van de 
Unie zullen worden gebracht, en 

• hij moet, in overeenstemming met artikel 170, lid 2, van het Douanewetboek van de Unie (hierna “DWU” 
genoemd) in het douanegebied van de Unie gevestigd zijn. 

Uitzondering:  ingeval van wederuitvoer van niet-unie goederen – regeling C en D (aangepast met supplement 
80 van 01/09/2019)

Het feit dat vak 2 in PLDA fout kan worden ingevuld is geen bevestiging van het feit dat de aangifte 
correct is. Operatoren die hiervan misbruik maken werken niet conform de wetgeving.

Het is evenwel nog niet duidelijk of PLDA zal worden aangepast zodat bij uitvoer in vak 2 geen 
verzenders uit derde landen meer kunnen worden vermeld.
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TOEGELATEN AFZENDER – REGISTER VAN VERTREK

Vraag: dient ingeval van gebruikmaking van de vergunning “toegelaten afzender” het register van 
vertrek nog te worden gebruikt of niet 

Antwoord:

Het begrip "vertrekregister" wordt toegelicht in de circulaire van 01.01.2003 C.D. 521.103 - D.D. 243.185
betreffende de vereenvoudiging bij vertrek en bestemming. Deze circulaire is sinds de invoering van het DWU 
niet meer geactualiseerd en moet daarom met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt. Op bladzijde 18 
wordt uitgelegd dat het gebruik van het vertrekregister niet vereist is wanneer de aangiften voor 
douanevervoer via het NCTS worden ingevoerd en wanneer een risicoanalysesysteem wordt gebruikt.

Pagina 370 van het Transithandboek geeft aan dat de administratie van de houder zodanig georganiseerd 
moet zijn dat de informatie over de goederen op de aangifte voor douanevervoer gemakkelijk kan worden 
gekoppeld aan de informatie in de vervoersdocumenten, facturen, enz. De informatie over het aantal en het 
type verpakkingen en het type en de omvang van de goederen alsook hun douanestatus zijn bijzonder 
belangrijk. 

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Helpdesk_PLDA/NCTS-Fiscus/notes_dd243185_nl.pdf
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TOEGELATEN AFZENDER – REGISTER VAN VERTREK

Waar dient er wel te  worden aan voldaan:

Volgens bijlage A van het DWU DA (kolom 9b) moet in de aanvraag worden vermeld welk soort 
administratie de houder van de vergunning moet bijhouden en waar deze wordt bewaard.

Volgens artikel 191 van het DWU DA moet de vergunninghouder voldoen aan artikel 39 (b), en dus 
beschikken over een efficiënt systeem voor het beheer van dossiers. Deze gegevens moeten het 
mogelijk maken het toezicht op de vergunning en de nodige douanecontroles uit te voeren. 

Aan het criterium van artikel 39 wordt geacht te zijn voldaan indien aan de voorwaarden van artikel 25 
I bis is voldaan. In dit verband wordt bijzondere aandacht besteed aan het feit dat de boekingen 
worden geïntegreerd in een boekhoudsysteem dat “cross-checking” van gegevens mogelijk maakt.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2015R2446:20160501:NL:PDF
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REORGANISATIE REGIO GENT

In Menen LAR en in Aalst blijft er enkel een beperkte loketfunctie over.

Vraag: hoe kan men blanco EUR 1 en A.TR certificaten bekomen ?

Antwoord:

Voor het afleveren van oorsprongscertificaten (A.TR + EUR.1) wordt de volgende procedure gevolgd:

1. De aangever bestelt per mail het nodige aantal oorsprongscertificaten EUR 1 of A.TR

HK Gent: da.hk.gent@minfin.fed.be

HK Zeebrugge: da.hk.zeebrugge@minfin.fed.be

2. Het bevoegde hulpkantoor stuurt de blanco certificaten EUR 1 of A.TR per post naar de aangever.

Opgelet: hoeveelheden die niet per post kunnen verstuurd worden moet men aan het loket van het bevoegde 
hulpkantoor afhalen (in de voormiddag + vooraf informeren of gevraagde hoeveelheid in voorraad is).

mailto:da.hk.gent@minfin.fed.be
mailto:da.hk.zeebrugge@minfin.fed.be
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REORGANISATIE REGIO GENT

Voor het afgeven van vooraf afgestempelde oorsprongscertificaten A.TR wordt de volgende procedure 
gevolgd:

De aangever heeft een vergunning voor toegelaten exporteur:

1. De aangever bestelt per mail een aantal oorsprongscertificaten A.TR 

(HK Gent: da.hk.gent@minfin.fed.be - HK Zeebrugge: da.hk.zeebrugge@minfin.fed.be)

2. Het bevoegde hulpkantoor stuurt de blanco oorsprongscertificaten A.TR per post naar de aangever met 
het verzoek een aantal vakken vooraf in te vullen en te ondertekenen (zoals bepaald in de vergunning).

3. De aangever stuurt deze oorsprongscertificaten A.TR terug naar het bevoegde hulpkantoor.

4. Het bevoegde hulpkantoor viseert de oorsprongscertificaten A.TR met een douanestempel zonder datum 
en handtekening + naamstempel van de bevoegde ambtenaar. Vervolgens worden de geviseerde 
oorsprongscertificaten A.TR per aangetekende post terug naar de aangever gestuurd.

5. De aangever vult het oorsprongscertificaat A.TR verder aan op het ogenblik van het opmaken van het 
uitvoerdocument.

mailto:da.hk.gent@minfin.fed.be
mailto:da.hk.zeebrugge@minfin.fed.be
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REORGANISATIE REGIO GENT

Voor het afgeven van vooraf afgestempelde oorsprongscertificaten A.TR wordt de volgende procedure 
gevolgd:

De aangever heeft GEEN vergunning voor toegelaten exporteur:

1. De aangever bestelt per mail een aantal oorsprongscertificaten 

(HK Gent: da.hk.gent@minfin.fed.be - HK Zeebrugge: da.hk.zeebrugge@minfin.fed.be).

2. Het bevoegde hulpkantoor stuurt de blanco oorsprongscertificaten op.

3. Op het ogenblik van het opmaken van het uitvoerdocument biedt de aangever het volledig ingevulde 
oorsprongscertificaat aan op de loketfunctie 1e lijn/bevoegde hulpkantoor.

4. De loketfunctie 1e lijn/bevoegde hulpkantoor viseert het oorsprongscertificaat. 

mailto:da.hk.gent@minfin.fed.be
mailto:da.hk.zeebrugge@minfin.fed.be
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EUR 1

Vraag:  Er wordt gevraagd of goederen op het ene hulpkantoor worden aangegeven voor uitvoer terwijl 
de EUR 1 op een ander hulpkantoor wordt aangeboden voor validering. 

Antwoord:

Certificaten EUR.1, EUR-MED, ATR zijn te beschouwen als ‘identiteitspapieren’ van de goederen waarbij 
hun oorsprong/identiteit recht geeft of niet op een preferentiële behandeling in een derde land. Ter 
controle van de identiteit/oorsprong heeft de douane de uitvoeraangifte nodig omdat deze de tariefpost 
vermeldt die het op zijn beurt mogelijk maakt te bepalen aan welke oorsprongsregels de goederen 
dienen te voldoen om recht te hebben op dat certificaat.

Men kan dus nooit de geldigmaking van certificaten en van uitvoeraangiften scheiden en op twee 
verschillende kantoren laten gebeuren, de douane moet de mogelijkheid hebben om de uitvoeraangifte 
en de daarbij gevoegde documenten almede de goederen zelf te kunnen verifiëren.



VRAGEN ?
DANK U VOOR UW AANDACHT !



REGIONAAL FORUM GENT
VARIA

ANNIE VANHERPE
KLANTENCOÖRDINATOR-SPOC BREXIT
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NIEUWE CIRCULAIRES

Nieuwe circulaires - Fisconetplus

Circulaire 2020/C/3 – Terugkerende goederen

Gepubliceerd dd. 07/01/2020.

Vervangt hoofdstuk IV van de instructie “Definitieve Vrijstellingen 1984”.

Circulaire 2020/C/6 gunstige tariefbehandelingen – Bijzondere Bestemming

Gepubliceerd dd. 08/01/2020.

Vervangt de instructie “Gunstige tariefbehandeling” van 01/01/2001 en de tariefberichten 619, 652 
en 690.
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NIEUWE CIRCULAIRES

Nieuwe circulaires - Fisconetplus

Circulaire 2020/C/7 betreffende het stelsel van Algemene Tariefpreferenties (SAP)

Gepubliceerd dd. 09/01/2020.

Vervangt hoofdstuk VII van de instructie “Gemeenschappen en Preferenties 1999” .

Sluit aan bij de circulaire 2019/C/75 over het SAP: tarifaire maatregelen.

Circulaire 2019/C/31 is opgeheven.

Circulaire 2020/C/12 – Douaneschuld

Gepubliceerd dd. 20/01/2020.

Vervangt de instructie “Douaneschuld 1995”.
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NIEUWE CIRCULAIRES

Nieuwe circulaires - Fisconetplus

Circulaire 2020/C/15 – gecentraliseerde vrijmaking

Gepubliceerd dd. 22/01/2020.

Vervangt de instructie SASP-CC van 27/01/2014.

Circulaire 2020/C/16 – antidumping- en compenserende rechten

Gepubliceerd dd. 22/01/2020.

Circulaire 2020/C/23 – betreffende de invoerregeling groenten en fruit

Gepubliceerd dd. 03/02/2020.

Vervangt de circulaire 2017/C/78.



97

NIEUWE CIRCULAIRES

Nieuwe circulaires - Fisconetplus

Circulaire 2020/C/24 – in vrij verkeer brengen van verse bananen – vergunning erkende weger

Gepubliceerd dd. 03/02/2020.

Vervangt :

- omzendbrief D.T. 245.754 dd. 16/06/2006

- dienstnota  D.T. 247.220 dd. 19/04/2006

- tariefbericht 580

Circulaire 2020/C/25 – invoercertificaten AGRIM en uitvoercertificaten AGREX

Gepubliceerd dd. 03/02/2020.

Vervangt de circulaire 2017/C/15.
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PLANNING IT ONDERHOUD

Kalender onderhoudsweekends

2019 2020 2021 2022

18-19 januari 16-17 januari 15-16 januari

7-8 maart 13-14 maart 12-13 maart

7-8 september 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

En de winnaar is:

Walter Van der Meiren - UPS

Gefeliciteerd :

Annick De Vuyst – Becton Dickinson

tweede plaats

Stefanie Decaluwé – Agristo

geselecteerd bij de laatste 8 laureaten



VRAGENRONDE ???
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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 01/05/2020, naar:

Annie Vanherpe (annie.vanherpe@minfin.fed.be)

Daphne Renier (daphne.renier@voka.be)

mailto:annie.vanherpe@minfin.fed.be
mailto:daphne.renier@voka.be


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 05/06/2020  
LOCATIE: WAREGEM
GASTBEDRIJF: TVH




