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Agendapunt 1: VOORSTELLING BOETECATALOGUS
•
•
•

Luc Van de Velde-Poelman (AAD&A) licht de 2de versie van de boetecatalogus toe, die verstuurd werd naar de leden
van de werkgroep. Hij legt de context uit waarin de boetecatalogus tot stand kwam, zie ook presentatie.
De boetecatalogus is geactualiseerd n.a.v. opmerkingen ontvangen op de 1 ste versie. De wijzigingen in de wetgeving en
de daaruit volgende gewijzigde bevoegdheden van de AAD&A werden eveneens verwerkt.
AWDA (Algemene Wet Douane en Accijnzen) gaat soms wat verder – wat behouden wij?
o Sommige bepalingen naar AWDA brengen (bestraffing herzien, accijnzen, …)
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o
•

•

Modernisering van het strafrecht van de douane (PIF-richtlijn, i.e. zware schendingen tegen de rechten van de eigen
middelen van de EU boven de 100.000 EUR).
Structuur van de AAD&A is al gewijzigd in functie van oprichting Europees Openbaar Ministerie (bevoegdheid voor
douaneaspecten zal bij de AAD&A blijven in geval van niet bezwaar van het Parket); ernstige & intentionele fraude, maar
wat met de andere inbreuken: daarom een boetecatalogus nodig om over het hele land een uniformere toepassing te
bekomen.
Algemene principes van de Boetecatalogus worden gedeeld met de privé, maar dit is niet wettelijk verplicht. Tweede
versie zal gepubliceerd worden. Wijzigingen kunnen in de loop der tijd worden aangepast daar waar er problemen
zouden worden geïdentificeerd.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Aanleveren Boetecatalogus

Luc Van de VeldeASAP
Poelman

Verdelen Boetecatalogus

Naforna

Na ontvangst

Agendapunt 2: VOORSTELLING LIJST PREFERENTIËLE AKKOORDEN EN DOUANE-UNIE
•
•

•

•

•

•

Nick Van Geerteruy (AAD&A) licht de lijst van preferentiële akkoorden en douane-unies toe. De lijst is te consulteren op
de website van de FOD Financiën (minfin.be), via de TARBEL en op de website van het Nationaal Forum.
6 kolommen:
1. Partij + soort preferentieel akkoord,
2. Oorsprongsbewijzen,
3. Geldigheidsduur,
4. Cumulregels,
5. Vak 44 informatie,
6. Wettelijke basis.
Vietnam:
o Goederen van EU naar VN - attest van oorsprong op de pakbon/factuur – REX
o Goederen van VN naar EU - EUR.1, GSP/SAP tot eind 2022. Product specifieke regels in het vrijhandelsakkoord
kunnen gunstiger zijn dan SAP. Form A nog tot eind 2020 aanvaard.
o Eerste reeks (AA) EUR.1-documenten door overheid VN op blauw papier gedrukt in plaats van op groen papier.
Overgangsmaatregel voorzien: tot 31/12/2020 kunnen blauwe EUR.1-documenten van de AA reeks aanvaard
worden. Nadien niet meer en AB is op groen papier gedrukt. Informatienota op de website.
OSA-landen:
o Vanaf 1/9/2020 gebruik van REX
o Oorsprong op factuur of pakbon en REX voor handel boven 6.000 EUR; EUR.1 voor handel onder 6.000 EUR.
o CETA: niet langer duty drawback
Ghana:
o Interimpartnerschap van toepassing.
o Protocol 1 in werking vanaf 20/8/2020 en de tekst is al raadpleegbaar.
o REX voor handel boven 6.000 EUR; EUR.1 voor handel onder 6.000 EUR
Meer informatie kan geraadpleegd worden in de presentatie.

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

Uiteenzetting over de nieuwe PEM-oorsprongsregels bij een volgende
Nick Van Geerteruy
bijeenkomst.

EINDDATUM

Volgende
vergadering
(indien
reeds
relevante info te
delen)

Agendapunt 3: STAND VAN ZAKEN KIS-SIC
•
•
•
•

Rudi Lodewijks (AAD&A) geeft een stand van zaken van dit nieuwe beheerstool voor afgifte van vergunningen (zowel
douane als accijnzen).
Interne testronde gestart o.b.v. vergunning “goedgekeurde plaats”. Vanaf januari 2021 in productie met de hoop tegen
maart of april 2021 via my.minfin goedgekeurde plaats, douane-entrepot en ruimte tijdelijke opslag te kunnen
aanbieden.
Systeem zal ook auditrapport ter beschikking stellen van de gebruiker.
EU CDS blijft via apart portaal.
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NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

Stand van zaken KIS-SIC geven

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Rudi Lodewijks

Volgende
vergadering
(indien
reeds
relevante info te
delen)

Agendapunt 4: VOORBEREIDING AGENDAPUNTEN Trade Contact Group
•

Aanpassingen aan UCC IA Art. 48(4) en 221(4). AAD&A deelt onderstaand standpunt mee:

With respect to the topic “draft provisions to deal with exchange rate differences and competent customs office in the context of
e-commerce [Draft amendments to Art.48(4) and Art.221(4) UCC IA]” on the agenda for the CEG/GEN meeting scheduled on 28
September, the position of the Belgian administration can briefly be summariz ed as follows:
We have significant concerns about the practical and technical implementation of the Commission’s proposal to introduce a new
Article 48(4) to the UCC IA concerning the exchange rate to be used in the context of IOSS. It will not be possib le to build this
exception on the exchange rate to be used in our electronic declaration system. In addition, the information required to appl y a
different exchange rate (i.e. the date of supply) is not a data element in the customs declaration. In our vie w, the conflict resulting
from the differences between VAT and customs exchange rates in the context of IOSS could be avoided by selling in euro, in wh ich
case the use of an exchange rate would not be necessary. This seems not unreasonable, given that in t he IOSS system the vendor
/ platform will already need to calculate and include national VAT.
•
In addition to our concerns on the substance of the proposal, we also believe it is inappropriate to modify Article 48
UCC IA for this purpose, since this article only concerns the exchange rate to be used in currency conversion between
euro and other currencies of EU member states.
•
We have no comment on the proposed amendment to article 221(4) UCC IA.
De leden van de werkgroep bevestigen dat het inderdaad gemakkelijker zou zijn dat in EUR wordt betaald, maar de
koeriersfederatie Belgian Courier Association merkt op dat dit in de realiteit moeilijk afdwingbaar is en vraagt daarom een marge
in te voeren (referentie naar de 150 EUR wat de beperking van waarde is voor de douanevrijstelling van invoerrechten voor die
betrokken kleine zendingen). Dit is voor de AAD&A technisch niet mogelijk.
•

Belgian Courier Association vraagt aandacht voor de andere vergaderingen van de Trade Contact Group waarop ook zeer
relevante onderwerpen worden besproken.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

Aandacht voor de andere vergaderingen van de Trade Contact Group door
met private stakeholders de voorbereidingen hiervan te delen met de Kevin Verbelen
leden van de werkgroep Europese en algemene bepalingen

EINDDATUM

Continue

Agendapunt 5: STAND VAN ZAKEN BETREFFENDE DE AANVRAAGPROCEDURE VOOR RAPPORTAGE VOOR AEO BEDRIJVEN
•
•
•

•

Sophany Ramaen (AAD&A) geeft een stand van zaken over de ontwikkeling van die rapportage. Het betreft een
rapportage voor AEO’s van de douaneaangiftes gemaakt met vermelding van hun EORI -nummer.
De rapportage zou oorspronkelijk via PLDA verlopen, maar zal nu via my.minfin verlopen. De ontwikkeling is
vergevorderd en in oktober starten de testen. Een specifieke rol moet in het systeem nog worden toegevoegd (in de
testomgeving). De betrokken bedrijven zullen worden gecontacteerd voor het uitvoeren van de test en.
Voor bedrijven die niet AEO zijn, blijft de ad hoc procedure bestaan.
RECHTZETTING na input van de betrokken collega’s: het is effectief de bedoeling dat alleen AEO-bedrijven toegang
krijgen tot deze gegevens. Van zodra de automatisering operationeel wordt, is het dus niet meer mogelijk voor niet-AEO
bedrijven om deze gegevens nog op te vragen (dit omdat de hele opzet van de automatisering anders een beetje verloren
gaat).
Informatie die beschikbaar zal worden gesteld (cf. import en export) dient nog intern-AAD&A verder besproken te
worden).
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Stand van zaken geven over de aanvraagprocdure

Kevin Verbelen

Continue
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Agendapunt 6: UITLEG VERNIETIGING NIET-UNIEGOEDEREN ONDER DE REGELING ACTIEVE VEREDELING
•

•
•

De procedure dateert van 2016: de Europese wettelijke bepalingen (d.w.z. DWU) zijn dezelfde gebleven sinds 2016 De
verschillende mogelijkheden om de vereiste AV-vergunning voor vernietiging te krijgen worden op Europees niveau en
intern AAD&A uitgelegd. De marktdeelnemer aanvrager van een vernietiging onder douanetoezicht mag ofwel zijn
bestaande AV-vergunning gebruiken (mits de nodige aanpassing als geen vernietiging voorzien wordt), ofwel door het
indienen van één douaneaangifte voor AV als aanvraag en het verlenen van die vereiste AV vergunning door validatie
van dezelfde aangifte om de vernietiging te kunnen doen.
De werkmethode van de AAD&A is op de interne website toegelicht.
Meer informatie over de te volgen procedure kan gevonden worden via deze link.

Agendapunt 7: VARIA
•
•

•

Op het regionaal forum te Gent werden de moeilijkheden besproken inzake e-INF systeem in combinatie met
globalisatie.
Het e-INF digitaal systeem wordt beheerd door de Europese Commissie. AAD&A is op de hoogte van de problemen.
Eenvoudige aangiftes verlopen goed, maar wanneer moeilijker aangiftes (zoals bijvoorbeeld globalisatie) zijn, kan het
systeem dit momenteel niet aan.
Voorlopig kan in geval van panne (of blocking) van het digitale systeem, een schriftelijke procedure (dus gebruik van INF
op papier via email doorgezonden naar de betrokken douanekantoren en andere betrokkene) nog steeds gebruikt
worden onder de voorwaarde dat deze op een elektronische wijze wordt overgemaakt aan de AAD&A (dat mag lokaal
kantoor zijn en bij wijze van een eenvoudige mail met bijlage), de buitenlandse betrokkende douane autoriteiten en de
betreffende markdeelnemers.

Een datum voor de volgende vergadering volgt.
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