
REGIONAAL FORUM HASSELT

PLATFORM VOOR BEDRIJVEN UIT

Limburg – Kempen - Mechelen

IN SAMENWERKING MET VOKA EN DOUANE

22 april 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.
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1. INLEIDING

Inleiding door 

• Ward Smits (VOKA Limburg – Adviseur Internationalisatie – Aanspreekpunt Brexit )

• Rudi Lodewijks (AADA - Regionaal Centrumdirecteur a.i. Hasselt)



2. LANGE TERMIJN LEVERANCIERSVERKLARING

VRIJHANDELSOVEREENKOMST EU-VERENIGD KONINKRIJK (EU-UK TCA)

ALGEMEENHEDEN EN

PRAKTISCHE

BEPALINGEN

INZAKE

PREFERENTIËLE OORSPRONG

Presentatie door Sam Van kerkhoven, attaché C.C.OPS



SAM VAN KERKHOVEN –ATTACHÉ
FOD FINANCIËN, DOUANE EN ACCIJNZEN, 
ADMINISTRATIE OPERATIES CC – DOUANE 1 - OORSPRONG
DA.OPS.DOUANE1@MINFIN.FED.BE

VRIJHANDELSOVEREENKOMST
EU-VERENIGD KONINKRIJK 

(EU-UK TCA)

ALGEMEENHEDEN EN
PRAKTISCHE 
BEPALINGEN

INZAKE 
PREFERENTIËLE OORSPRONG

mailto:da.ops.douane1@minfin.fed.be
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VRIJHANDELSOVEREENKOMST EU-VERENIGD 
KONINKRIJK (EU-UK TCA)

INHOUD

1. Algemene bepalingen

2. Oorsprongsbewijzen – aantonen EU-oorsprong

- attest van oorsprong

- importer’s knowledge 
3.      Codes invoerdocument

4.      Goederen in doorvoer via de EU naar het Verenigd Koninkrijk

5.      Terugkerende goederen met EU-oorsprong
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1. Algemene bepalingen
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ALGEMEEN
- EU-UK TCA is een akkoord van de nieuwere generatie:

* Qua lay-out en oorsprongsbewijzen gebaseerd op de EU-Japan FTA (2019)

* Qua product specifieke regels gebaseerd op de gemoderniseerde PEM-regels

- Normale basisregels wat betreft preferentiële oorsprong, o.a. ;

* Volledig verkregen

* Ontoereikende productie (minimale handelingen)

* Stellen en assortimenten / neutrale elementen / territorialiteit …
* Niet-wijziging

- Eigen accenten

* Oorsprongscontingenten en alternatieve regels voor tonijn in blik en 
aluminiumproducten

* Overgangsperiode voor product specifieke oorsprongsregels m.b.t. elektrische accu’s 
en elektrische voertuigen
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ALGEMEEN
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ALGEMEEN
- Cumulatie (ORIG.4):

Bilaterale + volledige cumulatie -> opgelet: geen diagonale cumulatie mogelijk!

- Tolerantie (ORIG.6):

* Landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten: 15% in gewicht = nieuw!

* Textiel: in lijn met de standaard EU toleranties voor textiel in andere FTA’s
* Andere producten: 10% op de prijs af fabriek van het eindproduct

- Gescheiden boekhouding (ORIG.14)

Voorzien voor fungibele/onderling vervangbare materialen (standaard), maar 
uitbreiding naar (eind)producten van hoofdstuk 10, 15, 27, 28, 29, post 32.01 tem 
32.07, of post 39.01 tem 39.14

- No-drawback (ORIG.17)

No-drawbackregel geldt de eerste twee jaar niet -> nadien mogelijkheid tot 
herevaluatie
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BILATERALE CUMULATIE

hoewel de oorsprongsregel op zich niet wordt voldaan, kan het eindproduct terug naar de EU met UK-oorsprong
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(MEER DAN) EENVOUDIGE BEWERKING
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(MEER DAN) EENVOUDIGE BEWERKING
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VOLLEDIGE CUMULATIE
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VOLLEDIGE CUMULATIE



Wel een leveranciersverklaring waaruit kan worden afgeleid welke bewerking hier heeft plaats gevonden

Fabrics                   Yarn                       

Geleverd product naar

de afnemer in het UK

= weefsel

Daarin verwerkte goederen

die niet van oorsprong zijn

= Chinees garen

2

Bijlage ORIG-3



3 Bewerking in het UK : snijden + confectie

→Product van post 6205

Bewerking op zichzelf ook ontoereikend

MAAR TOEPASSING MAKEN VAN ORIG 4.2



Door toepassing van art. ORIG 4.2. kan men in het UK rekening houden met de bewerkingen die in de EU

hebben plaatsgevonden :

weven           +           snijden en confectie   

In de EU en in het UK

aangetoond door

aangetoond door productieproces in het UK

SAMEN TOEREIKEND



4 Kleding heeft de oorsprong UK

OPGELET : enkel in kader van de overeenkomst UK – EU

Attest met oorsprong UK kan worden afgeleverd naar de EU – ENKEL naar de EU

UK
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LEVERANCIERSVERKLARING: BIJLAGE ORIG-3 EU-UK

(!) opgelet: leveranciersverklaring waarvan sprake in bijlage ORIG-3 van de Overeenkomst heeft dus 
specifiek nut

= enkel bij toepassing van volledige cumulatie

= kan niet rechtstreeks worden uitgemaakt aan UK importeur als bewijs van oorsprong om 
preferentieel tarief te bekomen bij invoer
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LEVERANCIERSVERKLARING: INTRA EU VERKEER

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

• dient sinds 01/01/2021 mogelijk herbekeken te worden, want UK-inbreng niet langer EU-inbreng

• 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: INTRA EU VERKEER

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 

diegene die ze uitmaakt!

Eerdere info – kritisch - overnemen zoals ze 

wordt aangeleverd (vb. opgenomen 
landen)

GB kan samen met andere bestemmingslanden worden 

vermeld (op voorwaarde dat de producten voldoen aan de 

oorsprongsregels per overeenkomst)
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2. Preferentieel tarief claimen
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PREFERENTIËLE OORSPRONG BEWIJZEN

- Het bestaan van een vrijhandelsovereenkomst houdt niet in dat er de facto geen 
invoerrechten van toepassing zijn op producten uit de andere Partij 

- Preferentiële oorsprong (EU of VK) moet bij invoer in de andere Partij worden 
aangetoond

De EU-UK TCA voorziet twee mogelijkheden (manieren):

- Attest van oorsprong (oorsprongsverklaring) door de exporteur = bewijslast bij de 
exporteur

- Importer’s knowledge = bewijslast bij de importeur
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ATTEST VAN OORSPRONG

- Attest van oorsprong = oorsprongsverklaring via standaard tekst, waarmee wordt 
verklaard dat de goederen voldoen aan de product specifieke oorsprongsregels in de 
Overeenkomst

- In de EU statuut van Geregistreerd Exporteur (REX) nodig, indien waarde > 6000 euro

- In het VK wordt het Brits EORI-nummer gebruikt, ongeacht de waarde

- Aan te brengen op de factuur van de exporteur of ander document dat de goederen 
identificeert -> bewijslast ligt bij exporteur

- Mogelijk om één verklaring te doen voor meervoudige zendingen van identieke 
producten (max. 12 maanden) i.p.v. transactioneel (per zending)
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AANVRAGEN VAN REX-NUMMER (VIA EU CTP)

- éénmalige REX-registratie (zendingen > 6000 euro met EU-oorsprong binnen EU-VK)

- sinds maandag 25/01/2021 nieuwe (digitale) procedure voor nieuwe aanvragen en 
wijzigingen aan bestaande REX-registraties

- via EU Customs Trader Portal -> stappenplan op onze website

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/facilitatie/rex-de-zelfcertificatie
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AANVRAGEN VAN REX-NUMMER (VIA EU CTP)

éénmalige REX-registratie: eveneens te gebruiken in andere overeenkomsten die het REX-
systeem (als geregistreerde exporteur) voorzien voor oorsprongscertificatie -> o.a. Canada, 
Japan, Vietnam, Ghana, Ivoorkust, OZA, LGO en toekomstige FTA’s
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IMPORTER’S KNOWLEDGE

- voornamelijk te gebruiken tussen onderling verbonden ondernemingen

waarbij

- de exporteur bereid is om de nodige informatie en documentatie te verschaffen (incl. 
soms confidentiële informatie)

wegens

- geen gebruik van attest van oorsprong door de exporteur

= preferentiële oorsprong is door de importeur te bewijzen, alsof deze het ingevoerde 
product zelf zou hebben gemaakt
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BENODIGDE BEWIJSVOERING (IKV IMPORTER’S
KNOWLEDGE)

+ alle bijkomende informatie die de douane nuttig acht

= concrete bewijsvoering nodig
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3. Codes op het invoerdocument
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CODES INVOERDOCUMENT

Verschil in toegepaste procedure bij invoer wordt aangegeven door een 
verschillende code in vak 44 van de invoeraangifte:
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4. Goederen in doorvoer naar VK via EU
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GOEDEREN IN DOORVOER NAAR VK VIA EU

- het VK maakt niet langer deel uit van de preferentiële vrijhandelsakkoorden die 
de EU heeft afgesloten met partnerlanden

- het VK heeft nu eigen vrijhandelsovereenkomsten met veel van deze partners 

- steeds rechtstreeks bewijs in betreffende akkoord nodig + principe van niet-
wijziging/rechtstreeks vervoer dient gerespecteerd te worden bij vervoer via 
derde land

CHILI EU

oorsprongsbewijs binnen overeenkomst EU - Chili 

Verenigd 

Koninkrijk

niet mogelijk om als EU exporteur de Chileense oorsprong 

te bevestigen binnen overeenkomst VK-Chili

(op bijvoorbeeld factuur EU-VK)

gedeelte dat doorgaat naar het VK dient onder 
douanetoezicht te blijven en mag niet in het vrij verkeer 
worden gebracht in de EU
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5. Geen preferentieel tarief bij invoer in EU voor 
goederen met EU-oorsprong
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TERUGKERENDE GOEDEREN MET EU-OORSPRONG

Preferentiële EU-oorsprong geeft geen verminderd of nultarief bij (weder)invoer in de EU (m.u.v. 
Zwitserland, Canada & de EER):



32

TERUGKERENDE GOEDEREN MET EU-OORSPRONG

EU-goederen kunnen dus puur op basis van oorsprong niet worden 
teruggehaald zonder invoerrechten te betalen bij wederinvoer in de EU
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TERUGKERENDE GOEDEREN MET EU-OORSPRONG

Hoe EU-goederen dan terughalen zonder te betalen (bijvoorbeeld bij VK 
distributiecentra)?

- terugkerende goederen? 

- T2 transit procedure? 

(indien mogelijk)

Zie Guidance van de EC

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal/united-kingdom_en
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MEER INFO?

Alle nieuwste informatie over de EU-UK TCA met betrekking tot oorsprong kan u terugvinden 
op onze website – sectie oorsprong:

- algemene info 

- praktische bepalingen

- links naar guidance documenten van de Europese Commissie

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/oorsprong/verenigd-koninkrijk-europese-unie


VRAGEN ? 
DA.OPS.DOUANE1@MINFIN.FED.BE

BEDANKT VOOR UW AANDACHT !

mailto:da.ops.douane1@minfin.fed.be


3. WIJZIGING PROCEDURE VERZOEKEN VAN VASTSTELLING VAN 
UITGANG VAN AANGIFTEN VOOR AEO VERGUNNINGHOUDERS

Toepassing Vereenvoudigde procedure vaststelling van uitgang van aangiften:
• Startpunt : AEO-vergunninghouder maakt maandelijks lijst van betreffende 

uitvoeraangiften over aan dienst TAO :

• voor het einde van 2de maand volgend op de maand van aanvaarding van de uitvoeraangiften

• TAO maakt selectie van uitvoeraangiften (circa 5%)

• verzoek alternatieve bewijsvoering (termijn 30 dagen)

• Max. 1 herinnering : 15 dagen

• Overlegging gevraagde alternatieve bewijsvoering binnen gestelde termijn (of vraagt binnen 
de termijn uitstel)

• Na ontvangst van alternatieve bewijsvoering door TAO :

• Positief ==> uitgang vastgesteld van alle aangiften opgenomen op de lijst

• Negatief==> verzoek aanvullende bewijsstukken over te leggen binnen 15 dagen:

• Positief ==> uitgang vastgesteld van alle aangiften opgenomen op de lijst

• Negatief ==> overlegging tot alternatieve bewijsvoering uitgebreid naar volledige lijst

• Geen afdoende alternatieve bewijsvoering ==> annulatie van de uitvoeraangifte



3. WIJZIGING VERZOEKEN VAN VASTSTELLING VAN UITGANG VAN 
AANGIFTEN VOOR AEO VERGUNNINGHOUDERS

Wijzigingen vanaf 1 mei 2021 :

• Toezending van lijst van uitvoeraangiften waarvoor de uitgang niet werd 
vastgesteld : verantwoordelijkheid van AEO-vergunninghouder
• Geen opvolging door TAO (geen verzoeken verzonden door TAO tot overleggen van lijst)

• Indien geen lijst wordt ontvangen door de dienst TAO:

• geen toepassing van de vereenvoudigde procedure

• uitvoeraangiften waarvoor de uitgang niet werd vastgesteld, worden na 150 dagen geannuleerd

• Overlegging van alternatieve bewijsvoering:
• Binnen de gestelde termijn over te leggen (één herinnering met termijn van 15 dagen)

• Geen reactie:

• Overtreding vastgesteld niet overlegging van aanvullende stukken op verzoek van de 
douaneautoriteiten

• Annulatie van uitvoeraangiften na 150 dagen



4. WIJZIGING WERKINGSUREN VAN DOUANEVERGUNNINGEN

Voor zowel vergunde laad-als losplaatsen kunnen de openingstijden voor het laden en/of lossen als volgt 
worden uitgebreid :

• de aanvrager is een geautoriseerde marktdeelnemer (AEO-C),

• uitbreidingnaar 24/24 uur op weekdagen, zaterdagen, zondagen en feestdagen (7/7) ;

• de aanvrager is geen AEO-C,
• Openingsuren (zie volgende slide) : binnen de openingsuren van de bevoegde eerstelijnscontrolediensten 

(vroeger : kantooruren)

! Dit geldt ook voor bijzondere regelingen zoals AV, entrepot alsook voor ruimtes voor tijdelijke opslag!



4. WIJZIGING WERKINGSUREN VAN DOUANEVERGUNNINGEN

Openingsuren van de bevoegde eerstelijnscontrolediensten in regio Hasselt

"Normale" bezetting : 08u-16u30

Wachtdienst (beperkte bezetting) :

• Werkdagen : 06-08 en van 16u30-22u00

• Zater-, zon- en feestdagen : 06u – 22u



4. WIJZIGING WERKINGSUREN VAN DOUANEVERGUNNINGEN 

Openingsuren van de bevoegde eerstelijnscontrolediensten in regio Hasselt

• Aangiftes indienen tijdens openingsuren .

• Wanneer kan je over de goederen beschikken ?

• Na vrijgave van de aangifte.

• Indien de aangifte aan een controle onderworpen moet worden, moeten de goederen ge

blokkeerd blijven tot een controle kan plaatsvinden.



4. WIJZIGING WERKINGSUREN DOUANEVERGUNNINGEN

Gezien de huidige personeelsbezetting kunnen we niet garanderen dat de controles binnen

een redelijke termijn kunnen uitgevoerd worden.

Ons verzoek/voorstel:

• Dien uw aangiften zo veel mogelijk in tijdens de kantooruren (werkdagen tijdens 08u00-16u30)

• Maak gebruik van de indiening van de maandelijkse toelating tot overwerk:

• Organisatie van onze diensten

• Geen retributies

• "Aanbrengen van de goederen"

• Indien een aangifte voor controle wordt geselecteerd, moet u op de aangewezen locatie aanwezig zijn om 

de goederen aan te brengen.



5. AEO-C/AEO-F VERMINDERING ZEKERHEIDSSTELLING

Vermindering tot 30% van de zekerheidsstelling toe te staan

i.v.m. bepaalde risico’s

Nathalie Sterkmans, Teamchef dienst Vergunningen licht dit toe



AEO-C/AEO-F VERMINDERING ZEKERHEIDSSTELLING

Vermindering tot 30% van de zekerheidsstelling (DWU)

Zekerheidsstelling ter dekking van de risico's in verband met:

-Uitstel van betaling (kredietrekening)

en/of

-voor reserveringen van de aangiftes overgenomen op de klantenrekening

(n.v.t. voor zekerheidsstelling i.k.v. Unie- en gemeenschappelijk douanevervoer noch accijnsbewegingen)



AEO-C/AEO-F VERMINDERING ZEKERHEIDSSTELLING

Voorwaarden voor toekenning vermindering tot 30%

-Elke AEO-C/AEO-F

-Houder van een vergunning Doorlopende zekerheid

-Klantenrekening met indirecte vertegenwoordiging bezitten

-Uitstel van betaling / Reservering per aangifte is reeds voorzien op de klantenrekening

Opgelet: Reservering voor vergunningen inzake accijnzen => aparte klantenrekening



AEO-C/AEO-F VERMINDERING ZEKERHEIDSSTELLING

Hoe aanvragen?

Per eenvoudige mail bij da.vergunningen.hasselt@minfin.fed.be

-EORI-nummer

-Naam houder DZ en AEO

-Nieuw voorgesteld borgbedrag voor uitstel van betaling en/of reservering per aangifte

2 opties - voorbeeld:

Uitstel van betaling = € 270.000
-Verhoging referentiebedrag => € 900.000
-Behouden € 270.000 als referentiebedrag 

=> effectief geborgd € 81.000 => wijziging borgakte

mailto:da.vergunningen.hasselt@minfin.fed.be


6. E-GLOBALISATIE

Herinnering Toepassing E-Globalisatie (EIDR)

• verplicht vanaf 1 februari 2022!!!

• Vanaf 1 februari 2022 geen globalisatie meer mogelijk volgens huidige procedure

Wijziging toepassing E-globalisatie:

• Het verbod op het toepassen van maandglobalisatie voor goederen onderhevig aan antidumping of 
compenserende maatregelen herzien

• Principiële uitsluiting opgenomen in § 200 d) van de Instructie Enig Document 1999 (D.I. 530.11) is 
bijgevolg niet langer van toepassing

• Goederen waarop antidumping of compenserende maatregelen van toepassing zijn, mogen worden 
aangegeven via EIDR met globalisatie

• Aanvullende cumulatieve voorwaarden



6. E-GLOBALISATIE

Voornaamste Cumulatieve voorwaarden:

• De EIDR-vergunninghouder is AEO-C en is eigenaar van de betrokken goederen

• De EIDR-vergunninghouder dient de aangifte in eigen naam in (dienstverleners worden dus 
uitgesloten);

• Het controleprogramma EIDR (art. 233 DWU IA) bevat:

• de controle van de algemene voorwaarden en criteria waaraan de houder van een vergunning 
moet voldoen

• specifieke controlemaatregelen met betrekking tot goederen waarvoor antidumping of 
compenserende maatregelen van toepassing zijn. o.a:

• Indien vrijstelling van kennisgeving wordt toegekend, moeten ook controles worden voorzien (art. 233 
lid 3 DWU IA). 

• Deze controles kunnen onverwacht plaatsvinden of naar aanleiding van de kennisgeving die 

gedurende de door de douane bepaalde termijn wordt gevraagd



6. E-GLOBALISATIE

Cumulatieve voorwaarden :

• De EIDR-vergunning :
• bijzondere bepaling te bevatten waarin staat dat de betreffende goederen van de EIDR-vergunning kunnen worden 

uitgesloten gedurende een door de douane bepaalde periode indien herhaaldelijk douaneovertredingen inzake 
antidumping of compenserende maatregelen worden vastgesteld

• Economische behoefte om de globalisatie toe te passen

Hoe starten ? Wijziging van uw vergunning EIDR aanvragen
“De economische operatoren die reeds beschikken over een vergunning EIDR met globalisatie en die goederen waarop 
antidumping/compenserende maatregelen van toepassing zijn in toekomst willen aangeven via e-globalisatie, dienen hiervoor een 
wijziging van hun vergunning aan te vragen.”

Wanneer eerste globalisatie-aangifte met anti-dumpingrechten en/of compenserende 
maatregelen?

• Na toekenning gewijzigde vergunning

• Toepassing van procedure E-Globalisatie



7. ONTVANGEN VRAGEN VAN BEDRIJVEN

7.1. WA Customs : Bezetting douanekantoor Brasschaat

Antwoord douane :

• Sinds 1 februari 2021 zijn de openingsuren van het loket voor het viseren van certificaten bij 
controle Brasschaat teruggebracht tot iedere werkdag tussen 8h en 10h

• Beslissing genomen:
• Naar aanleiding van verminderde personeelsbezetting in Brasschaat

• Na voorafgaand onderzoek: "beperkt" gebruik van deze loketfunctie door de operatoren

• Noodzakelijk om capaciteit te behouden om iedere werkdag vanaf 10h fysieke controles te kunnen uitvoeren.

• Stappen ondernomen om het personeelsbestand in Brasschaat te verhogen

Wendy Piette, Afdelingshoofd Controle 1e lijn licht toe



7. ONTVANGEN VRAGEN VAN BEDRIJVEN

7.2. BOREALIS :Stijging aantal non-exit berichten sinds invoering elektronisch 

exportmanifest

Antwoord douane : Rudi Lodewijks, RCD Hasselt a.i. licht toe

•Exportproces : 4 noodzakelijke stappen

•Aangifte

•Aankomstmelding op kantoor van uitgang door terminal

•Vermelding van goederen op het exportmanifest door scheepsagent

•Bevestiging vertrek schip door havenautoriteiten

•Conclusie : Mogelijke oorzaken van geen uitgangsbevestiging

•Geen/geweigerde aankomstmelding door terminal

•Geen vermelding van de goederen op exportmanifest of exportmanifest niet ingestuurd door scheepsagent

•Probleem bij Port Community System waar bepaalde terminals/scheepsagenten mee werken

•Bug bij ons systeem

•In casu PSA : bug waarvoor op 18/11/20 oplossing werd geïnstalleerd



7. ONTVANGEN VRAGEN VAN BEDRIJVEN

7.2. BOREALIS :Stijging aantal non-exit berichten sinds invoering elektronisch 

exportmanifest , vervolg

• Bespreking toegezonden lijst: 2 zaken vastgesteld:

• 1. geen vermelding Ctr-nummer op exportmanifest

of

• 2. Probleem PLDA : ticket opgemaakt voor verder onderzoek

(Probleem zou inmiddels zijn opgelost- wordt momenteel gecontroleerd)

Bij onterecht niet-bevestigde documenten

Indien oorzaak douane : helpdesk mailen ,

Indien andere oorzaak : alternatieve bewijsvoering op kantoor van uitvoer



7. ONTVANGEN VRAGEN VAN BEDRIJVEN

7.3. AURUBIS en JANSSEN PHARMACEUTICA: Maandelijkse 
overzichtsrapportering door informatiemanagement van in- en uitvoerdata 
PLDA

Antwoord Douane:

Rapportering voor niet-AEO–vergunninghouders werd gestopt 

1. niet wettelijk verplicht

2. personeelsgebrek AADA

Voortaan : (enkel voor AEO bedrijven wegens hun VIP status ) op structurele wijze

lijst MRN's (alsook info vak 14 EORI+ status aangever) waarin zij in vak 2, resp. 8 worden 
vermeld

Rudi Lodewijks, RCD Hasselt a.i. licht toe



8. VARIA




