Regionale werkgroep Hasselt
27 november 2020 (via Teams)

VERSLAG

27 NOVEMBER 2020

CONVENOR

Ward Smits (Voka – Vlaams netwerk van ondernemingen) – Rudi Lodewijks (AAD&A)

NOTULIST

Rudi Lodewijks

AANWEZIG

AAD&A: Rud Lodewijks, Jeroen Sarrazyn, Gert Verboven, Wendy Piette, Agnes Lahou, Nathalie
Sterkmans, Bart Engels, Sophany Ramaen, Lisa Vivys
Leden van Voka KvK Limburg: Ward Smits, Nike, Acros Organics/Thermofisher Scientific, , H.
Essers, Tessenderlo Chemie, WA Customs Belgie, Roland Central Europe, Janssen
Pharmaceutica, Graco, Aurubis, Stanley Black&Decker, Kuehne +Nagel, , Aurubis, EY, Sanofi,
Ineos, Mazda Europe, Mobis Parts Europe, Biobest, Borealis, Bose

VERONTSCHULDIGD

Petra Tack AAD&A

AFWEZIG

Opening Vergadering
Het Regionaal Douaneforum Hasselt wordt geopend door de heer Ward Smits (Voka Hasselt) en de heer
Rudi Lodewijks (AAD&A).
Agendapunt 1: Wijziging deelnemers AAD&A Regionale Werkgroep Hasselt (toelichting door Rudi
Lodewijks)
Eric De Smedt, voormalig Regionaal Centrum directeur AAD&A van de regio Hasselt, is met pensioen sinds
1 juli 2020. Hij wordt opgevolgd door Rudi Lodewijks, die ook de rol van convenor AAD&A op zich neemt.
Samenstelling deelnemers AAD&A
•
•
•
•
•
•

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

PPT dia 4

Agendapunt 2: Nieuwe structuur Nationaal Forum (toelichting door Nathalie Sterkmans)
Op 9 juli 2020 werd door de stuurgroep van het Nationaal Forum beslist om de structuur van het Nationaal
Forum te hervormen van 8 nationale werkgroepen naar 5 werkgroepen , nl. :
1. Werkgroep Accijnzen
2. Werkgroep Europese en Algemene bepalingen (in vervanging van werkgroepen Algemene
Bepalingen en Bijzondere regelingen)
a. Projectgroep Beroepsbekwaamheid
3. Werkgroep Digitale Strategie (in vervanging van WG ICT)
4. Werkgroep Communicatie en Marketing
a. Subwerkgroep Self-assessment (op te richten)
5. Werkgroep Operations (in vervanging van WG Binnenbrengen, Uitgaan en Controleprocessen)
a. Subwerkgroep Brexit
b. Subwerkgroep Consolidatie
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Ppt voorstelling dia 5 tot en met 8.
Agendapunt 3: Brexit (toelichting door Jeroen Sarrazyn)
In het kader van de nakende BREXIT werd een uiteenzetting gegeven betreffende de stand van zaken met
betrekking tot de Brexit door Jeroen Sarrazyn van de Cel Brexitcoördinatie AAD &A.
In het kader van de Brexit werkt de AAD&A op de volgende 5 topics:
Onderwerp 1: Douanetoezicht op alle goederenstromen tussen de EU en het VK
Onderwerp 2: Informeren van handel en particulieren over de gevolgen van de Brexit op het
gebied van maatwerk
Onderwerp 3: Aanpakken van het gebrek aan fysieke ruimte op privéterminals voor goederen vóór
inklaring
Onderwerp 4: Douaneactiviteiten in Eurostarterminal (Spoorwegstation Brussel-Zuid)
Onderwerp 5: 'Genadeperiode' voor Brexit-gerelateerde overtredingen voor bedrijven die te goeder
trouw handelen
Tevens werden enkele voorbeelden van mogelijke goederenstromen tussen de EU en het VK besproken
met een overzicht van de formaliteiten en toe te passen procedures. De gedetailleerde informatie vindt u
terug in de bijgevoegde presentatie (ppt).

Ppt voorstelling dia 9 tot en met 26.
Agendapunt 4: Overdracht RTO (toelichting door Rudi Lodewijks)
Er werd een korte toelichting gegeven betreffende het pilootproject “Overbrenging van goederen onder de
regeling Tijdelijke Opslag”.
De definitie werd aangehaald ter verduidelijking wat precies wordt bedoeld met overbrenging van
goederen onder de regeling tijdelijke opslag, de verschillende procedures en de voornaamste voorwaarden
werden besproken. De status betreffende de opstart van het project en de selectie van de pilootfirma’s
werd eveneens toegelicht.

Ppt voorstelling dia 27 tot en met 31 .
Agendapunt 5: E-globalisatie (toelichting door Rudi Lodewijks)
De aandacht werd gevestigd op de nieuwe procedure e-globalisatie die vanaf 1 februari 2022 verplicht
moet worden toegepast door alle vergunninghouders van een vergunning Inschrijving in de administratie
van de aangever (EIDR) met globalisatie.
Er werd een korte toelichting gegeven betreffende werking van e-globalisatie en benadrukt dat de
vergunninghouders tijdig beginnen met de voorbereiding voor de aanpassing van hun systemen om de
nieuwe procedure E-globalisatie toe te passen. Na de “go-live” van de 2 pilootfirma’s kan de e-globalisatie
worden toegepast. Het is dus mogelijk voor de uiterste datum van 1 februari 2022 de e-globalisatie op te
starten. Het testen is mogelijk via de PLDA-test-omgeving. Vanaf 1 februari 2022 zullen de
vergunninghouders van EIDR-vergunningen met globalisatie deze niet meer zonder E-globalisatie kunnen
toepassen en zullen in dat geval de aangiften transactioneel moeten worden ingediend
De vergunninghouders worden gevraagd de controlediensten ‘ABC -diensten” en klantencoördinator op de
hoogte te houden van de planning betreffende e-globalisatie zodat zij eventueel de nodige ondersteuning
kunnen bieden.
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Ppt voorstelling dia 32 tot en met 34.
Agendapunt 6: Recente interessante publicaties site Nationaal forum (toelichting door Rudi
Lodewijks)
De publicaties werden ter info in de ppt opgenomen

Ppt voorstelling dia 35.
Agendapunt 7: Ontvangen vragen van bedrijven (toelichting door Rudi Lodewijks)
Vraag van Kuehne + Nagel (Achilles Van Beurden)
De vereenvoudigde procedure voor de exportbevestiging voor AEO-vergunde operatoren
De toepassingsverordening (EU) 2015/2447 voorziet in het kader van de nasporingsprocedure, zoals ook
steeds vermeld in het maandelijks schrijven van de dienst TAO:
“Het bewijs kan met name worden geleverd door middel van één van de volgende stukken of een combinatie
ervan: (ingevolge artikel 335 van de uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24
november 2015)”
De laatste maanden merken we dat er meer en meer “een combinatie van” stukken gevraagd wordt voor
de gemaakte selectie, in tegenstrijd met art. 335 EU(2015/2447 en met de latere inhoud van het schrijven
van TAO:
“Bovenstaande aangiftes werden niet aangeboden op kantoor van uitgang, gelieve daarom voor allemaal
tezamen met factuur ook kopie AWB of B/L voor te leggen”
Dit maakt de procedure minder eenvoudig dan ze oorspronkelijk was, en volgens onze ervaring is het
enkel TAO Hasselt die de procedure aangepast heeft.
Onze vraag is of de oorspronkelijke vereenvoudigde procedure voor AEO -vergunden aangepast werd en of
deze aanpassing dan ook door alle TAO’s toegepast wordt.
Antwoord AAD&A:
Sommige van de niet voor uitvoer bevestigde aangiften bevinden zich nog onder de status “onder vrijgave”
in plaats van onder de status “vrijgegeven”. De reden hiervoor is dat de goederen niet aangeboden /
aangekomen op kantoor van uitgang ? Daardoor is het terecht dat wij ons de vraag stellen: Zijn ze dan
wel vertrokken ?
Als we extra gegevens opvragen 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.
“ In uw betoog verwijst u naar artikel 335 van de uitvoeringsverordening waarin staat dat de factuur als
alternatief bewijsstuk kan worden voorgelegd. Artikel 334 van de uitvoeringsverordening stelt echter dat
de uitgang pas bevestigd kan worden als het kantoor van uitvoer van oordeel is dat het in arti kel 335, lid 4
geleverde bewijs voldoende is. In voortkomend geval heeft de dienst TAO beslist dat de voorgelegde
stukken onvoldoende waren en heeft zij terecht bijkomende informatie opgevraagd. Artikel 335 stelt ook
dat het voorleggen van een combinatie van de opgesomde bewijsstukken mogelijk moet zijn.
Bevestiging van het uitgaan van goederen (Artikel 334 van de uitvoeringverordening)
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.
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2. Wanneer het douanekantoor van uitvoer het uitgaan van de goederen overeenkomstig lid 1, onder c),
heeft bevestigd, stelt dit kantoor het douanekantoor van uitgang hiervan in kennis.

PPT voorstelling dia 37 tot 41 .
Vraag van WA Customs (Benny Van Laerhoven)
EIDR –directe vertegenwoordiging
Wij zijn als douane-agent in het bezit van een vergunning EiDR vrij verkeer met kennisgeving en zonder
globalisatie.
Nu hebben we diverse klanten op deze vergunning staan en er zijn nog meerdere welke er gebruik van
wensen te maken.
Het probleem is echter dat wij niet in de mogelijkheid worden gesteld om voor deze klanten de import aan
te bieden op deze vergunning onder directe vertegenwoordiging.
De enige optie om dit met deze vergunning wel mogelijk te maken is doordat w ij inzicht krijgen in de
administratie van de klant.
Uiteraard is dat niet iets vanzelfsprekends en moeten we weer gaan zoeken naar minder interessantere
alternatieven(GLLP of firma zelf EiDR vergunning, in beide gevallen kost dit de klant tijd en geld(van wege
borgstelling)).
Wat ik hierin niet begrijp is waarom het besluit is genomen dat deze zware verplichting(inzicht in de
administratie) nodig geacht lijkt?
De importeur sluit een overeenkomst directe vertegenwoordiging met een douane -agent en geeft daarbij
aan alle benodigde informatie te overleggen.
Waarom is deze extra verplichting dan ingebouwd, dit is niet op basis van EU regelgeving gebeurt en zorgt
er uiteindelijk voor dat het een douane-agent alleen maar moeilijker wordt gemaakt zijn zaken goed te
kunnen regelen.
Kan er gekeken worden naar deze vereiste of dit kan worden aangepast of anders onderbouwd worden
waarom dit zo vastgelegd is?
Antwoord AAD&A:
De verplichtingen is 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)
Douanevertegenwoordiger:
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)
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
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Schematisch:

PPT voorstelling dia 43 tot 47
Vraag van Mazda Motor Logistics Europe NV (Kjell Jamin)
e-INF aanvragen op het EU trader portal
Ik zou graag de e-INF aanvragen op het EU trader portal willen laten opnemen. 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, enz..) is ons bekend en werd doorgegeven aan de
betrokken diensten
Het IT-probleem werd gedetecteerd en zou worden opgelost met de volgende release (begin 2021?)
Inmiddels werden initiatieven genomen om de kennisoverdracht en communicatie tussen experten van de
verschillende hulpkantoren te bevorderen.

PPT voorstelling dia 48
Vraag van Aurubis (Olivier Deprez)
Toekenning vergunning Verlegging van verificatie
Kan de Douane een korte update geven inzake het al dan niet toekennen van een vergunning verlegging
van verificatie: ik verwijs hierbij naar het 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/
Betekent dit dat zulk voordeel alsnog kan worden aangevraagd door AEO -F vergunninghouders (en onder
welke voorwaarden), wat houdt die zogenaamde procedure met beschikking exact in?
Antwoord AAD&A:
Het overleg tussen Operaties en Wetgeving werd terug opgestart betreffende de voorwaarden voor de
verlening van de vergunning. We moeten hiervoor rekening houden met voorwaarden en beperkingen
opgelegd door Commissie.
Momenteel wordt bekeken onder welke voorwaarden we een vergunning Verlegging van verificatie kunnen
afleveren.

PPT voorstelling dia 49
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Er werd besloten om in afwachting van de evolutie van de Corona-maatregelen nog geen
datum of locatie voor de volgende vergadering vast te leggen.
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