REGIONAAL FORUM HASSELT
PLATFORM VOOR BEDRIJVEN UIT
Limburg – Kempen - Mechelen
IN SAMENWERKING MET VOKA EN DOUANE
27 november 2020 VIA TEAMS

AFSPRAKEN
• Beperk het gebruik van de webcam bij meer dan 15 deelnemers als je
niet spreekt
• Demp je micro als niet aan het woord bent
• Gebruik het “handje” om het woord te vragen
• Gebruik het chatvenster om je vraag te stellen
• We vragen om de opnamefunctie niet te gebruiken.
• De presentatie en het verslag zullen via mail aan de leden van het
Regionaal Forum worden bezorgd.

AGENDA
• Inleiding
• Wijziging deelnemers AADA Regionale Werkgroep Hasselt
• Nieuwe structuur Nationaal Forum
• Brexit
• Overdracht RTO
• E-globalisatie
• Recente interessante publicaties site Nationaal forum
• Ontvangen vragen bedrijven
• Varia

WIJZIGING DEELNEMERS AADA REGIONALE WERKGROEP
HASSELT

•
•
•
•
•
•

Rudi Lodewijks – Adviseur-generaal a.i. Regio Hasselt (Convenor )
Agnes Lahou– Adviseur-Afdelingshoofd – Aangiftebeheer Hasselt
Wendy Piette – Adviseur-Afdelingshoofd – Operaties 1 Hasselt
Gert Verboven – Adviseur-Afdelingshoofd – Operaties 2 Hasselt
Nathalie Sterkmans– Adviseur-teamchef – Team Vergunningen Hasselt
Petra Tack– Adviseur– Marketing Hasselt

NIEUWE STRUCTUUR NATIONAAL FORUM
09/07/2020: de stuurgroep hervormt de 8 nationale werkgroepen naar 5
1. WG Accijnzen
Geen wijziging
Convenors: Pierre De Borggraef (AADA) en Kurt Verhaeren (Comeos)
2. WG Europese en algemene bepalingen
Vervangt de werkgroepen Algemene bepalingen en Bijzondere regelingen
Convenors: Joëlle Delvaux (AADA) en Kevin Verbelen (Agoria)
+ Projectgroep Beroepsbekwaamheid

NIEUWE STRUCTUUR NATIONAAL FORUM
3. WG Digitale Strategie
Vervangt de WG ICT
Convenors: Chris De Clerck (AADA) en Johan Van Dingenen (Nike voor VOKA)
+ Subwerkgroep ICT-softwareproviders
+ Projectgroep Globalisaties

4. WG Communicatie en Marketing
Geen wijziging
Convenors: Werner Rens (AADA) en Jef Hermans (Portmade voor Forward Belgium)
+ Subwerkgroep Self-assessment (nog niet opgericht)

NIEUWE STRUCTUUR NATIONAAL FORUM
5. WG Operations
Vervangt de WG Binnenbrengen, Uitgaan en Controleprocessen
Convenors: Dorothy Cardoen (AADA) en Jan Van Wesemael (Alfaport voor VOKA)
+ Subwerkgroep Brexit
+ Subwerkgroep Consolidatie

BREXIT
Brexit :
Presentatie door Jeroen Sarrazyn
Cel Brexitcoördinatie AADA

BREXIT
REGIONAAL FORUM HASSELT

Belgian customs works on 5 Topics
 Topic 1: Customs supervision on all the goodsflows between the
EU and the UK
 Topic 2: Inform trade and private persons about the consequences
of the Brexit on customs-level
 Topic 3: Tackle lack of physical space on private terminals for goods
before customs clearance
 Topic 4: Customs activities in Eurostarterminal (Railwaystation
Brussels-south)
 Topic 5: ‘Grace period’ for Brexit related infractions for companies
acting in good faith

HAVEN ANTWERPEN
Matig

+ 57

HAVEN ZEEBRUGGE
LUCHTHAVEN ZAVENTEM
Hoog

+ 27
Matig

+ 49

Impact BREXIT
Recrutering

STATION BRUSSEL-ZUID
LUCHTHAVEN BIERSET
Hoog

+ 33
LUCHTHAVEN GOSSELIES

Laag

+ 13

Matig

+ 15
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Nationaal forum

• Subwerkgroep
brexit
• Verslagen publiek
beschikbaar:
https://www.naf
orna.be/nl/conte
nt/subwerkgroep
-brexit

Dubbelinterviews

• Maandelijkse
interviews tussen
journalist, douanier
en privé
onderneming
• Publicatie:
• VOKA tijdschrift
• Brexit webpagina
FOD Financiën

Brexit webpagina

Laatste wijzigingen
omtrent Brexit
kenbaar maken

Brochure “wijs
op reis” + video

Tackle lack of physical space on private terminals for
goods before customs clearance
Export

 Authorisations Agreed Location to move exportcontrols form the terminal
to the premises of the exporter

Transit

 Special transit procedure about the office of ‘transit’

Import

 Pre-lodgement is possible
 Stress- test customs control BIP: turnaround time of 90’ (scan and
physical control) is normal and acceptable
 Procedure movement under temporary storage

Congestion

 Brexit : during Newyears period and weekend !
 Every kind of congestion = progressive plan of
Federal Crisis Centre
 Emergency Scenario: Federal Crisis Centre will
instruct Customs Administration

‘Grace period’ for companies acting in good faith

No penalty for Brexit-infraction, if:
 For period of two months after
Brexit
 Companies acting in good faith
 Case by case approach
 Duties and taxes have to be
paid

IN- EN UITVOERFLOWS

Scheme Import Process

Scheme Export Process

Scheme Transit Process

Zeebrugge – RX/SeaPort

from and to Zeebrugge

In 3 steps

1. BOOKING
Make sure you have a valid
booking with your ferry operator

2. CUSTOMS NOTIFICATION
Provide notifications of customs
data with RX/SeaPort

3. GREEN LIGHT CHECK
Check RX/SeaPort dashboard if your cargo
reached the GREEN LIGHT status

INVOEREN IN HET VK
2 MODELLEN
Vergelijkbaar met
Europese systeem

TEMPORARY
STORAGE

PRELOGMENT

Indienen van
douaneaangifte voor het
vertrek vanuit de EU

GEFASEERDE INVOER VAN CONTROLES

MEER INFO :
“BORDER
OPERATING
MODEL”

JANUARI 2021

APRIL 2021

FORMALITEITEN MAAR
MOGELIJKHEID VOOR UK
ONDERNEMINGEN OM PAS
NA ZES MAANDEN TE
VERVOLLEDIGEN

PRENOTIFICATIE VOOR
FYTOSANITAIRE GOEDEREN

FOCUS CONTROLE OP
GEVOELIGE GOEDEREN (vb.
ACCIJNS)

JUNI 2021

VOLLEDIGE AANGIFTE OP
PLAATS VAN BINNENKOMST

Useful websites
•

AADA: https://finance.belgium.be/en/customs_excises/enterprises/brexit

•

FOD Economie: https://brexit.belgium.be

•

FAVV: http://www.afsca.be/brexit/nl/

•

Port of Antwerp: https://www.portofantwerp.com/en/are-you-ready-for-brexit

•

Port of Zeebrugge: https://portofzeebrugge.be/en/business/business-logistics/brexit

•

RX/SeaPort: https://rxseaport.eu/en/

•

Europese Commissie: https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en

•

Europese Commissie https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/gettingready-end-transition-period_nl

•

UK: https://www.gov.uk/transition

•

FR: https://www.douane.gouv.fr/dossier/franchissons-le-brexit-ensemble

Case: uitvoer accijnsproducten richting het VK

Aandachtspunten / Vragen
 “Spelen” met de case -> transit; beweging BE-IE rechtstreeks; BE-IE via “landbridge”; …
 Consolidatiezendingen
 Consolidatie via landbridge
 Zendingen “eindejaar”
 Situatie NI
 EORI BE-GB…
…

OVERDRACHT RTO
Pilootproject overbrenging van goederen onder de regeling Tijdelijke
opslag :
Definitie:

Goederen in RTO worden overgebracht van de ene RTO-locatie
naar een andere RTO-locatie zonder dat de tijdelijke opslag
beëindigd wordt.
• Er wordt geen gebruik gemaakt van uniedouanevervoer
• Termijn van 90 dagen loopt verder
• Geen transhipments

PROCEDURE :
VERSCHILLENDE WERKWIJZE VOLGENS PLAATSING IN RTO

ATO*
=
goederencomptabiliteit
(voor aankomst via zee
of lucht)

ATO
=
aankomstmelding NCTS
(voor aankomst met
transitaangifte)

RTO 1 =
verzendende RTO

overbrenging

RTO 2 =
ontvangende RTO

RTO 1 =
verzendende RTO

overbrenging

RTO 2 =
ontvangende RTO

* ATO = aangifte voor tijdelijke opslag
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PROCEDURE : AANKOMST VIA ZEE OF LUCHT

ATO

RTO 1 =
verzendende RTO

overbrenging

RTO 2 =
ontvangende RTO

Vervolgaangifte
vak 40

=
goederencomptabiliteit

= referentienr. RTO 2

1. Voorraadadministratie RTO
inschrijven

2. Info uitwisselen

6. Voorraadadministratie
aanvullen met
referentienummer RTO2
7. Overbrengen van
goederen
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3. Inschrijven in administratie
4. Bevestiging sturen met
referentienummer naar RTO 1
5. RTO-bericht OVERBRENGING
naar goederencomptabiliteit
sturen

OVERDRACHT RTO
1.
2.
3.
4.

Overbrenging is uitsluitend mogelijk tussen locaties RTO.
Verzendende en ontvangende RTO zijn AEOC
Er is geen overbrenging mogelijk naar andere lidstaat (Voorlopig).
Overbrenging is niet mogelijk indien er een controle noodzakelijk is op
basis van S&S.
5. Overbrenging is niet mogelijk indien controlemaatregelen van
toepassing zijn op kantoor van binnenkomst.

OVERDRACHT RTO
• De pilootfirma’s werden geselecteerd
• Kick-off meetings
• Pilootfirma’s
• Auditdiensten (sCBR) – diensten vergunningen

• Start = indiening aanvraag - tot wijziging - van vergunning RTO

E-GLOBALISATIE

Globalisatie (welke vergunningen)
• Vergunningen Inschrijvingen in de administratie van de aangever
(EIDR) – (inclusief de Grensoverschrijdende EiDR-vergunningen BE)
 Globalisatie met kennisgeving of zonder kennisgeving (e-globalisatie heeft
geen invloed)
 Geen andere wijzigingen voorwaarden gebruik van vergunning (cfr.
verbods- en beperkingsmaatregelen)
 Let op : Ook ambtshalve afgegeven vergunningen EIDR in het kader van de
DWU afgegeven aan vroegere vergunninghouders Particulier entrepot (type D
– proc type D)

• Niet :
 de aangifte ten verbruik ingediend bij een afrekening in het kader van een
vergunning Actieve Veredeling ; ….

Berichten (elektronische XML-berichten die naar PLDA worden gezonden)
Startbericht
 Ik ga starten met mijn globalisatieperiode
 In dit bericht geef ik een uniek-nummer mee (LRN-nummer)
 Ik ontvang van PLDA een bericht van aanvaarding

Bericht(en) met de data van de aangiften/zendingen
(tussenberichten)







Alle gegevens die normaal in een PLDA-aangifte zitten (incl. codes)
Bevat ook het Uniek nummer (LRN-nummer) van het startbericht
Bevat maximum 999 lijnen
Meerdere berichten mogelijk per periode
Je kan deze berichten meermaals verzenden (niet wachten tot einde van de periode)
PLDA : gaat de verschuldigdheden berekenen en gaat u een antwoordbericht bezorgen (met opgave van
berekening van verschuldigdheden op basis van de data van het betrokken berichten)

Eindbericht
 Ik sluit mijn globalisatieperiode af
 In dit bericht geef ik een uniek-nummer mee (LRN-nummer)
 PLDA – gaat na dit bericht de globalisatie-aangifte samenstellen, ze gaat de verschuldigdheden boeken,
de statistiek bezorgen, ..

Planning E-Globalisation
 Testen al mogelijk via de normale test-omgeving
 2 Pilootfirma’s z
 2 Pilootfirma’s zullen ASAP in productie gaan
 Andere firma’s:
 Mogelijk na de go-live van de 2 pilootfirma’s
 Ten laatste 1 februari 2022

RECENTE INTERESSANTE PUBLICATIES SITE NATIONAAL FORUM

• 09/11/2020 Werkmethode Consolidaties_draft
• 04/11/2020 Verlenging vrijstelling van rechten en btw (Covid)
• 03/11/2020 Preferentiële oorsprong: informatienota EU-Ghana
• 29/10/2020 Open Forum: ICS2 - Presentatie
• 22/10/2020 Open Forum: e-Globalisatie – FAQ
•
•
•
•
•

15/10/2020 Open Forum: e-Globalisatie presentatie
14/10/2020 Handelsovereenkomst EU - Canada
06/10/2020 Informatieve nota Douanewaarde & Onderwaardering
26/08/2020 Vernietiging van niet-uniegoederen
06/08/2020 Lijst preferentiële akkoorden en douane-unies

REGIONAAL FORUM HASSELT – 27/11/2020

DOSSIERBEHEERDER

VRAGEN PRIVATE SECTOR

REGIONAAL FORUM HASSELT – 27/11/2020
VRAAG PRIVATE SECTOR:
DE VEREENVOUDIGDE PROCEDURE VOOR DE EXPORTBEVESTIGING VOOR AEO GECERTIFICEERDE
OPERATOREN (KUEHNE + NAGEL)
DOSSIERBEHEERDER

Probleemstelling:
• Opvragen van “een combinatie van” stukken voor de gemaakte selectie,
in tegenstrijd met art. 335 EU(2015/2447) en met de latere inhoud van
het schrijven van TAO AAD&A
• Deze procedure is minder eenvoudig dan ze oorspronkelijk was, en
volgens onze ervaring is het enkel TAO Hasselt die de procedure
aangepast heeft.
• Is de oorspronkelijke vereenvoudigde procedure voor AEO
gecertificeerden aangepast en of wordt deze aanpassing door alle TAO’s
toegepast.

REGIONAAL FORUM HASSELT – 27/11/2020
VRAAG PRIVATE SECTOR:
DE VEREENVOUDIGDE PROCEDURE VOOR DE EXPORTBEVESTIGING VOOR AEO GECERTIFICEERDE
OPERATOREN (KUEHNE + NAGEL)
DOSSIERBEHEERDER

Antwoord AADA:
Sommige van de niet voor uitvoer bevestigde aangiften bevinden zich nog
onder de status “onder vrijgave” in plaats van onder de status “vrijgegeven”.
• Reden : Goederen niet aangeboden / aangekomen op kantoor van uitgang
• Vraag : Zijn de goederen dan wel effectief vertrokken/uitgevoerd ?
• Bevindingen : Na opvraging van extra gegevens blijkt dat in sommige gevallen de
zendingen inderdaad nog niet zijn vertrokken en dat het vaststellen van de uitvoer enkel
op basis van een factuur onterecht zou zijn geweest

REGIONAAL FORUM HASSELT – 27/11/2020
VRAAG PRIVATE SECTOR:
DE VEREENVOUDIGDE PROCEDURE VOOR DE EXPORTBEVESTIGING VOOR AEO GECERTIFICEERDE
OPERATOREN (KUEHNE + NAGEL)
DOSSIERBEHEERDER

Antwoord AADA:
Wettelijke basis: Artikel 335 § 4 van de uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447
4. Wanneer het douanekantoor van uitvoer de aangever meedeelt dat het douanekantoor van uitgang niet heeft gereageerd
binnen de termijn zoals bedoeld in lid 3, kan de aangever het douanekantoor van uitvoer het bewijs leveren dat de goederen het
douanegebied van de Unie hebben verlaten.
Dit bewijs kan met name worden geleverd door middel van een van de volgende stukken of een combinatie daarvan:
a)Een kopie van de pakbon die door de geadresseerde buiten het douanegebied van de Unie is ondertekend of gewaarmerkt;
b) het betalingsbewijs;
c) de factuur;
d) De pakbon;
e) een document, ondertekend of gewaarmerkt door de marktdeelnemer die de goederen buiten het douanegebied van de Unie
heeft gebracht;
f) een document, verwerkt door de douaneautoriteit van een lidstaat of een derde land in overeenstemming met de regels en
procedures die in die staat of dat land van toepassing zijn;
g) de administratie van de marktdeelnemer waaruit de levering van goederen aan schepen, luchtvaartuigen of offshore installaties
blijkt

REGIONAAL FORUM HASSELT – 27/11/2020
VRAAG PRIVATE SECTOR:
DE VEREENVOUDIGDE PROCEDURE VOOR DE EXPORTBEVESTIGING VOOR AEO GECERTIFICEERDE
OPERATOREN (KUEHNE + NAGEL)

Antwoord AADA:

DOSSIERBEHEERDER

Wettelijke basis Art. 334 van de uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447
1. Het douanekantoor van uitvoer bevestigt in de volgende gevallen het uitgaan van de goederen aan de aangever of
exporteur:
a) wanneer dit kantoor in kennis is gesteld van het uitgaan van de goederen door het douanekantoor van uitgang;
b) wanneer dit kantoor hetzelfde is als het douanekantoor van uitgang en de goederen zijn uitgegaan;
c) wanneer dit kantoor van oordeel is dat het overeenkomstig artikel 335, lid 4, van deze verordening geleverde bewijs
voldoende is

REGIONAAL FORUM HASSELT – 27/11/2020
VRAAG PRIVATE SECTOR:
DE VEREENVOUDIGDE PROCEDURE VOOR DE EXPORTBEVESTIGING VOOR AEO GECERTIFICEERDE
OPERATOREN (KUEHNE + NAGEL)
DOSSIERBEHEERDER

Antwoord AADA:
Conclusie betreffende opvragen van combinatie van bewijsstukken:
• In voortkomend gevallen heeft de dienst TAO geoordeeld dat de voorgelegde stukken
onvoldoende waren en heeft zij bijkomende informatie opgevraagd zoals voorzien in
artikel 335
• De oorspronkelijke vereenvoudigde procedure voor AEO gecertificeerden is niet
aangepast.
• De beoordeling van de voorgelegde stukken door de verschillende diensten TAO en de
medewerkers ervan zouden op dezelfde wijze moeten worden toegepast.

REGIONAAL FORUM HASSELT – 27/11/2020
VRAAG PRIVATE SECTOR:
DIGITALE WERKWIJZE (KUEHNE + NAGEL)
DOSSIERProbleemstelling:
BEHEERDER
De mogelijkheid om meer digitaal te werken, via email / docusign app enz..... Zeker in
tijden van Corona maar ook na Corona is zaken per postbediening oplossen, niet meer
echt anno 2020.

Antwoord AAD&A:
• Op de dienst Aangiftebeheer gebeurt 98% van de correspondentie via mailverkeer.
• Dienst Vergunningen en ABC-diensten communiceren volledig elektronisch behalve :
• Vergunningen AEO
• Bepaalde vergunningen Energieproducten/Alcohol
• Aangetekende zendingen (opgelegd door regelgeving)

REGIONAAL FORUM HASSELT – 27/11/2020
VRAAG PRIVATE SECTOR:
EIDR –DIRECTE VERTEGENWOORDIGING (WA CUSTOMS)
DOSSIERBEHEERDER

Probleemstelling:
• Vergunning EIDR - vrij verkeer op naam van douanevertegenwoordiger
• AAD&A staat niet toe dat met gebruikmaking van deze vergunning
importaangiften gemaakt worden voor klanten onder directe
vertegenwoordiging tenzij douanevertegenwoordiger inzicht krijgt in de
administratie van de klant
• Extra verplichting die opgelegd wordt door AAD&A maar niet voorzien is
in de EU-wetgeving
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VRAAG PRIVATE SECTOR: EIDR –DIRECTE VERTEGENWOORDIGING
(WA CUSTOMS)

Antwoord AAD&A:
DOSSIERBEHEERDER
Niet expliciet voorzien in EU-wetgeving maar volgt uit definities:
EIDR:
• Inschrijving in de Administratie van de Aangever (artikel 182 DWU)
• Vereenvoudiging waarbij de aangifte wordt ingediend onder de vorm van een inschrijving in de
administratie van de aangever
Aangever:
De persoon die in eigen naam een douaneaangifte, een aangifte tot tijdelijke opslag, een summiere
aangifte bij binnenbrengen, een summiere aangifte bij uitgaan, een aangifte tot wederuitvoer of
een kennisgeving van wederuitvoer indient, dan wel de persoon namens wie deze aangifte of
deze kennisgeving wordt ingediend. (ART 5. 15) DWU)

REGIONAAL FORUM HASSELT – 27/11/2020
VRAAG PRIVATE SECTOR: EIDR –DIRECTE VERTEGENWOORDIGING
(WA CUSTOMS)

Antwoord AAD&A:
Douanevertegenwoordiger:

DOSSIERBEHEERDER

Iedere persoon die door een andere persoon is aangewezen voor het vervullen van de in de
douanewetgeving voorgeschreven handelingen en formaliteiten bij de douaneautoriteiten
(ART 5. 6) DWU)
• Directe Vertegenwoordiging : douanevertegenwoordiger handelt in naam en voor rekening van een
andere persoon (art 18 DWU)
=> bij directe vertegenwoordiging: aangever = VERTEGENWOORDIGDE/KLANT
• Indirecte vertegenwoordiging : douanevertegenwoordiger handelt in eigen naam maar voor rekening
van een andere persoon (art 18 DWU)
=> bij indirecte vertegenwoordiging: aangever = DOUANEVERTEGENWOORDIGER
(OPGELET: Indirecte vertegenwoordiging kan niet bij plaatsing onder AV, PV, TI, BB en particulier DE –
nota EOS/DD 013.928)

REGIONAAL FORUM HASSELT – 27/11/2020
VRAAG PRIVATE SECTOR: EIDR –DIRECTE VERTEGENWOORDIGING
(WA CUSTOMS)

Antwoord AAD&A:
DOSSIERBEHEERDER
Gevolgen van definities voor EIDR:
• Vergunning EIDR op naam van douanevertegenwoordiger en
vertegenwoordiging is direct:
AANGIFTE = Inschrijving in de administratie van de
VERTEGENWOORDIGDE/KLANT
• Vergunning EIDR op naam van douanevertegenwoordiger en
vertegenwoordiging is indirect
AANGIFTE = Inschrijving in de administratie van de
DOUANEVERTEGENWOORDIGDER

REGIONAAL FORUM HASSELT – 27/11/2020
VRAAG PRIVATE SECTOR: EIDR –DIRECTE VERTEGENWOORDIGING
(WA CUSTOMS)

Antwoord AAD&A – Schematisch:

DOSSIERBEHEERDER

REGIONAAL FORUM HASSELT – 27/11/2020
VRAAG PRIVATE SECTOR: E-INF AANVRAGEN OP HET EU TRADER PORTAL
(MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE NV )
Probleemstelling:

DOSSIERBEHEERDER

Wij krijgen op 50% van onze aanvragen een ‘unexpected error’ waardoor we de INF niet
kunnen gebruiken.
Antwoord AAD&A:
• Het probleem (gebruik, verbindingsproblemen, bugs) werd doorgegeven aan de betrokken diensten
• Het IT-probleem werd gededecteerd en zou worden opgelost met de volgende release (begin 2021?)
• Kennisoverdracht en communicatie tussen experten van de verschillende hulpkantoren werd
opgestart

REGIONAAL FORUM HASSELT – 27/11/2020
VRAAG PRIVATE SECTOR: VERLEGGING VAN VERIFICATIE
(AURUBIS)

Probleemstelling:

DOSSIERBEHEERDER

• Update verlenen van een vergunning verlegging van verificatie.
• bericht dd. 19 oktober 2019 op het Nationaal Forum welke stelt dat dit voordeel niet
langer wordt toegestaan aan AEO-C vergunninghouders die geen houder zijn van een
specifieke beschikking daaromtrent
Antwoord AAD&A:
• Overleg tussen Operaties en Wetgeving werd terug opgestart betreffende de voorwaarden
voor de verlening van de vergunning
• Rekening houden met voorwaarden en beperkingen opgelegd door Commissie
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Varia

