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            Regionale werkgroep Hasselt  

22 april 2021 (via Teams) 

VERSLAG   22 APRIL 2021 

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

NOTULIST Rudi Lodewijks  

AANWEZIG 

AAD&A: Rudi Lodewijks, Gert Verboven, Wendy Piette, Nathalie Sterkmans, Bart Engels, 
Sophany Ramaen, Lisa Vivijs, Petra Tack 

 

Leden van Voka KvK Limburg en Mechelen-Kempen: Ward Smits (Voka – KvK Limburg), Petra 
Van Bouwelen (KvK – Mechelen-Kempen), Benny Van Laerhoven (WA Customs Belgie), Nicolas 

Peeters (Janssen Pharmaceutica), Olivier Deprez (Aurubis), Marcia De Meutter (Borealis), Lieve 
Wouters (Biobest Group), Kristien Vertessen (Bose), Edwin Ooms (Essers), Elly Lemmens 

(Friesland Campina), Peter Goossens (Kuehne+nagel), Kjell Jamin (Mazda Europe), Martina 

Wouters (Roland Central Europe NV), Shannen Broeders (Scania), Achille Van Beurden 
(Kuehne+Nagel), Nancy Van Laer (Janssen Pharmaceutica),De Ceuster Koen (Stanley 

Black&Decker), Ben Daemen (Acros Organics/thermofisher Scientific), Elke Danckers (Nike), Jos 

Poets (Tessenderlo Chemie), Veerle Lynen (Mobis Parts Europe), Dirk Cools (VF Europe), Rob 
Vandenberghen (ODTH), Matthias Belmans (Sanofi Genzyme) 

VERONTSCHULDIGD 
 

Agnes Lahou (AADA) 

AFWEZIG  

 
 

  

 
Agendapunt 1: Inleiding  
 
Het Regionaal Douaneforum Hasselt wordt geopend door de heer Ward Smits (Voka Hasselt) en de heer Rudi 
Lodewijks (AAD&A). Nieuwe leden worden voorgesteld. 
  
Agendapunt 2: Lange termijn leveranciersverklaring (Presentatie door Sam Van Kerkhoven) 
Zie afzonderlijke Powerpoint presentatie  
  

Agendapunt 3: Wijziging procedure van vaststelling van uitgang van aangiften voor AEO- 
vergunninghouders   (toelichting door Rudi Lodewijks) 
 
Bespreking van de nieuwe ‘vereenvoudigde procedure vaststelling van uitgang van aangiften’. Vanaf 1 mei is 
het de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder zelf om maandelijks tijdig (= voor het eind van de 

tweede maand volgend op de maand van aanvaarding van de uitvoeraangiftes), een lijst van de betreffende 
uitvoeraangiften over te maken aan de dienst TAO.  Indien de lijst niet tijdig wordt toegezonden zal de 

vereenvoudigde procedure niet meer toegepast kunnen worden voor de aangiftes van die maand.  

 
De dienst TAO selecteert ongeveer 5% van de aangiftes waarvoor er binnen een termijn van 30 dagen door de 

AEO- vergunninghouder de alternatieve bewijsvoering moet ingediend worden. Bij gebrek aan tijdige 
alternatieve bewijsvoering door de AEO- vergunninghouder zal er voortaan maar 1 herinnering door de dienst 

TAO verzonden worden. (Termijn voor alternatieve bewijsvoering na herinnering:15 dagen, tenzij er door de 

firma uitstel binnen die 15 dagen gevraagd wordt).   
 

Na ontvangst van de alternatieve bewijsvoering zijn twee opties mogelijk:  

 

Optie 1: TAO aanvaardt de alternatieve bewijsvoering als zijnde voldoende: de uitgang van de goederen op alle 

aangiftes op de lijst wordt vastgesteld.  
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Optie 2: TAO verzoekt bijkomend aanvullende bewijsstukken voor te leggen (termijn:15 dagen).  
Indien de gevraagde bewijsstukken welke binnen de termijn worden toegezonden als voldoende aanvaard 

worden, wordt de uitgang van de goederen op alle aangiftes van de volledige lijst vastgesteld.  
Indien de alternatieve bewijsvoering als onvoldoende beoordeeld wordt door TAO zal er moeten worden 

overgegaan tot alternatieve bewijsvoering van de VOLLEDIGE lijst. 

 
Indien er geen afdoende bewijsvoering is zullen de betreffende uitvoeraangiftes geannuleerd worden.  

 
Het is dus voortaan de verantwoordelijkheid van AEO-vergunninghouder zelf om eraan te denken de lijst om 

de vereenvoudigde procedure toe te kunnen passen tijdig toe te sturen.  Indien hij dat niet doet zal de 

vereenvoudigde procedure niet meer toegepast kunnen worden.   Er zullen door TAO dus geen verzoeken tot 

overleggen van lijsten meer verzonden worden.  Uitvoeraangiften waarvoor de uitgang niet werd vastgesteld, 

worden na 150 dagen geannuleerd. 
 
 Agendapunt 4: Wijziging werkingsuren van douanevergunningen (toelichting door Rudi Lodewijks)  
 

 Voor zowel de 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/AEO-F), uitbreiding naar 24/24 uur op 
weekdagen, zaterdagen, zondagen en feestdagen (7/7);  

•  de aanvrager is geen AEO-C/AEO-F, de openingsuren blijven binnen de openingsuren van de bevoegde 
eerstelijnscontrolediensten (voorheen kon dit enkel tijdens de kantooruren).  

 

De openingsuren van de bevoegde eerstelijnscontrolediensten in regio Hasselt zijn: 

• Normale’ bezetting: 08u tot 16u30  
• Beperkte’ bezetting: (=wachtdienst): 

Werkdagen: van 06-08u en van 16u30-22u 

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

 

Operatoren kunnen dus hun aangiftes indienen tijdens de volledige bovenvermelde tijdspannes. Als de aangifte 
wordt vrijgegeven, kunnen zij over de goederen beschikken. Als de aangifte aan een controle onderworpen moet 
worden, moeten de goederen geblokkeerd blijven tot een controle kan plaatsvinden.  Aangezien de controles op de 
goederen tijdens de openingsuren van de bevoegde eerstelijnscontrolediensten moeten worden uitgevoerd, worden 
er geen retributies in rekening gebracht, aangezien het niet gaat om uitzonderlijke prestaties.  

 

Deze logica kan ook worden toegepast in het kader van bijzondere regelingen zoals actieve veredeling of entrepot, 
maar ook in ruimtes van tijdelijke opslag.   

 

Belangrijke opmerking: Gezien de huidige personeelsbezetting in de regio Hasselt kunnen we niet garanderen dat 
de controles binnen een redelijke termijn kunnen uitgevoerd worden.   

Advies aan de operatoren om de controles zo vlot mogelijk en binnen een redelijke termijn te kunnen laten 

verlopen: 
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• Het indienen de aangiften buiten de kantooruren (werkdagen tijdens 08u00-16u30) zo veel mogelijk 

beperken  

• Maak gebruik van de mogeliikheid tot indiening van de maandelijkse toelating tot overwerk.  

• Er dient steeds iemand van de firma fysiek aanwezig te zijn om de goederen bij een eventuele controle aan 

te brengen.   

 
 
Agendapunt 5: AEO-C/AEO-F (toelichting door Nathalie Sterkmans) 
 

Vermindering tot 30% van de zekerheid toe te staan 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 de 
zekerheidsstelling in kader van Unie-en gemeenschappelijk douanevervoer en accijnsbewegingen).  

 

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 
 

Dit kan momenteel eenvoudig per mail bij da.vergunningen.hasselt@minfin.fed.be aangevraagd worden met opgave 

van  

-EORI-nummer 
-Naam houder DZ en AEO 
-Nieuw voorgesteld borgbedrag voor uitstel van betaling en/of reservering per aangifte  
 
Er zijn 2 opties:  
voorbeeld:  
Huidige toestand: borgakte uitstel van betaling = € 270.000 
 
De firma kan ervoor opteren om met de huidige borgakte het referentiebedrag te laten verhogen naar => € 

900.000 
of 
De firma kan opteren voor het behoud van € 270.000 als referentiebedrag . Dit betekent bijgevolg een effectief 
geborgd bedrag € 81.000. Hiervoor is dan een wijziging van de borgakte nodig. 
  
Agendapunt 6: E-globalisatie (toelichting door Rudi Lodewijks)  
 
De toepassing van E-Globalisatie wordt verplicht vanaf 1 februari 2022. Vanaf 1 februari 2022 is er bijgevolg 

geen 
globalisatie meer mogelijk volgens de huidige procedure.  
 
Bij E-globalisatie zal het verbod op het toepassen van maandglobalisatie voor goederen onderhevig aan 
Antidumping of compenserende maatregelen worden herzien. 
De principiële uitsluiting opgenomen in § 200 d) van de Instructie Enig Document 1999 (D.I.530.11) zal 
bijgevolg niet langer van toepassing zijn. Dit betekent dat goederen waar antidumping of compenserende 
maatregelen op van toepassing zijn, voortaan zullen mogen worden aangegeven via EIDR met globalisatie 
indien aan alle hiernavolgende voorwaarden voldaan wordt:  
 
De voornaamste Cumulatieve voorwaarden zijn: 

• De EIDR-vergunninghouder is AEO-C/AEO-F én is eigenaar van de betrokken goederen 
• De EIDR-vergunninghouder dient de aangifte in eigen naam in (dienstverleners worden dus 

uitgesloten); 

mailto:da.vergunningen.hasselt@minfin.fed.be
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• Het controleprogramma EIDR (art. 233 DWU IA) bevat: 
o De controle van de algemene voorwaarden en criteria waaraan de houder van een vergunning 

moet voldoen 
o 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.  

• De EIDR-vergunning moet de bijzondere bepaling 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?   

o Na toekenning gewijzigde vergunning  

o Toepassing van procedure E-Globalisatie 

 

 
Agendapunt 7: Ontvangen vragen van bedrijven  

 

7.1. WA Customs (bezetting douanekantoor Brasschaat) 

Waar wij ons wel druk om maken is het feit dat het douanekantoor Brasschaat steeds minimaler bezet raakt met 
eerstelijns verificateurs. We hebben nu al te maken dat we certificaten enkel tussen 08h00 en 10h00 kunnen laten 
valideren. Recent ook al meegemaakt dat we bij een fysieke controle in de ochtend een tijd moesten wachten omdat 
er nog maar 1 verificateur werkzaam was die dag en hij had “stempeldienst”. De vraag is dan ook hoe ziet de 
toekomst eruit?  Gaat er nu wel vervanging komen voor de ambtenaren welke met pensioen gaan? Of heeft de 
douane als wens om nog verder in te krimpen waardoor de bereikbaarheid van onze regio nog slechter wordt?  

 

 Antwoord AADA : 

 

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. Deze beslissing is genomen na vooraf gaand een onderzoek in 
te stellen naar het gebruik van deze loketfunctie door de operatoren. Gedurende de maanden oktober tem 
december 2020 is er een logboek bijgehouden door de controledienst Brasschaat met vermelding van de 
operatoren die zich aangeboden hebben aan het loket ter visering van de certificaten.  Hieruit is er gebleken dat 
de loketfunctie slechts gebruikt werd door een vijftal douane-agentschappen die maximum tweemaal per week 
langskwamen. WA Customs is één van deze vijf douane-agentschappen die gedurende deze 3 maanden 16 keer is 
langs geweest om certificaten te viseren. Ook werden de certificaten ten vroegste de dag nadien aangeboden ter 
visering wat ook betekent dat ze a posteriori zijn of niet dringend. In dringende gevallen kan de operator nog 
iedere werkdag tijdens de openingsuren van de hulpkantoren terecht op het hulpkantoor Geel. 
Deze beslissing is ook genomen om met de huidige bezetting van Fiscaal Deskundigen de operatoren toch nog ten 
dienste te staan en het mogelijk te maken om iedere werkdag vanaf 10h fysieke controles te kunnen uitvoeren. 
Er zijn reeds stappen ondernomen om het personeelsbestand in Brasschaat te verhogen.  
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7.2. Borealis (non exit-dossiers) (toelichting door Rudi Lodewijks)  

Ik heb meteen al een agendapunt dat ik graag had willen naar voren brengen op deze regionale werkgroep, gericht 
aan het douaneteam.  Het gaat namelijk over het groeiende aantal non-exit berichten dat ons erg opvalt sinds de 
invoering van het elektronisch exportmanifest (zie nota per link hieronder, gepubliceerd op de douane webpagina): 
Verplicht gebruik elektronisch exportmanifest | FOD Financiën (belgium.be). Sinds de invoering ervan mid-
november 2020, zien wij langs onze zijde een enorme stijging van non-exit dossiers mbt de door ons opgemaakte 
uitvoeraangiften met kantoor van uitgang BE101000 (haven van Antwerpen).   Voor elke containerbeweging dat via 
de haven van Antwerpen buitengaat maken wij meteen ook een pre-notificatie naar C-point haven community 
systeem. Echter, werd ons al bevestigd dat heel wat terminal operatoren merken dat er problemen zijn, ook langs 
douanezijde, meer in het kader van foutberichten waardoor het elektronisch manifest niet correct wordt verwerkt 
met als gevolg dat de uitvoeraangiften hieraan gekoppeld, GEEN uitgangbevestiging krijgen. Dit resulteert in 
ontzettend extra werk langs onze zijde voor het verzamelen van alternatieve bewijsvoering. Ik wou dit graag even 
aan kaart brengen en bekijken of men hierover meer kan vertellen wat hier de oorzaak van is en of er een oplossing 
in de maak is langs douanezijde. Ik heb al meermaals contact gehad met de terminal operatoren zelf maar helaas 
zien wij geen verbetering sinds dat dit probleem werd aangekaart begin januari 2021. 

 

Antwoord AADA : 

 

Het exportproces kort samengevat in de haven: 
• Aangifte 
• Aankomstmelding op kantoor van uitgang door terminal 
• Vermelding van de goederen op het exportmanifest door scheepsagent (welke goederen geladen zijn op 

een bepaald schip) 
• Bevestiging vertrek schip door havenautoriteiten  

  
De stappen van aankomst tot exit zijn nodig om de aangifte in status “uitgegaan” te kri jgen, dus oorzaken dat een 
exportdocument geen uitgangsbevestiging heeft ontvangen zijn de volgende:  
  

• 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 

   
Wanneer een firma merkt dat documenten niet bevestigd zijn mogen ze deze naar de helpdesk sturen, wij kijken 
deze na en laten ze alsnog bevestigen als blijkt dat het probleem bij ons systeem ligt. In alle andere gevallen dient 
de uitgang bevestigd te worden via alternatieve bewijzen op kantoor van uitvoer.  

     

7.3. Aurubis (PLDA rapporten informatiemanagement)  

Eén puntje waar ik graag eerder op was teruggekomen maar mij nog niet gelukt is: de PLDA- rapporten die niet 
meer zouden worden opgemaakt door de afdeling Informatiemanagement: In het verleden gebeurde deze 
opvraging volgens een standaardrapport waar niet van kon worden afgeweken, is er al geweten welke informatie er 
nu wel zou kunnen worden verkregen (je leek aan te geven dat dit nog minder zou zijn)?  

 

Antwoord AADA : 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffinancien.belgium.be%2Fnl%2FActueel%2Fverplicht-gebruik-elektronisch-exportmanifest&data=04%7C01%7Cward.smits%40voka.be%7C749e920ec1ff4378bbf008d8e498c8f1%7C1c2107b7fa904841806165aad92de222%7C1%7C0%7C637510692150782668%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TZvoGUlULogr8g15kzyYraXBNWc8mMFVi7rYb98zN28%3D&reserved=0
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Algemeen kunnen wij meedelen dat er geen wettelijke basis is die ons verplicht om rappo rten uit ons 
aangiftesysteem door te geven aan economische operatoren. Het is aan de operatoren zelf, eventueel via de 
aangever, om, indien gewenst, dergelijke rapporten samen te stellen op basis van hun eigen archief.  
 
Voortschrijdend inzicht heeft ons geleerd dat het ad hoc leveren van rapporten geen houdbare situatie was, te 
meer dit ook resources vraagt aan onze kant en we bovendien door de wetgeving niet verplicht worden om dit te 
doen. Dit is ook de reden waarom we beslist hebben om deze ad hoc (voor sommigen zelfs met structureel 
karakter) service te stoppen. 
 
Binnen het Nationaal Forum kregen we feedback dat het nuttig is dat AEO-bedrijven, en dit om te achterhalen of 
er geen misbruik wordt gemaakt van hun EORI-nr. respectievelijk AEO-vergunning, wel een lijst zouden krijgen 
van alle aangiften die in PLDA aanwezig zijn waarbij zij in vak 2, resp. 8 worden vermeld. Zo kunnen zij 
achterhalen of er geen aangiften voor hun rekening zijn opgemaakt zonder dat zij hiervoor een opdracht hebben 
gegeven. Om die reden en om de VIP-status van een AEO-bedrijf te benadrukken hebben wij beslist dat wij aan 
AEO-bedrijven op structurele wijze een lijst zullen ter beschikking stellen die de MRN’s oplijst die voor hun 
rekening zijn gemaakt (zij staan in vak 2 of vak 8). Deze lijst kunnen zij dan vergelijken met hun eigen data en zo 
kunnen onterecht opgemaakte aangiften worden uitgefilterd 

 

De beperkte dataset van de PLDA-rapporten is in het verleden afgesproken binnen een werkgroep van het 
Nationaal Forum. Wel was het de bedoeling dat de info van vak 14 (aangever) zou worden meegegeven. Wat dit 
laatste betreft was er intern bij ons wat onduidelijkheid maar we hebben hiervoor nu officieel van de dienst 
wetgeving het fiat gekregen dat dit mag. De rapporten zullen dus worden uitgebreid met vak 14: EORI-nummer 
van de aangever en de status van de aangever (aangever, directe vertegenwoordiging of indirecte 
vertegenwoordiging). De naam van de aangever geven we niet mee, omdat dit veld natuurlijke personen kan 
bevatten. 
 
Meer info over dit onderwerp kan teruggevonden worden op de site van het Nationaal forum via volgende link :  
 
 https://www.naforna.be/nl/nieuws/14042021-aeo-rapportering   
 

7.4. Janssen Pharmaceutica (idem materie agendapunt Aurubis )  

 De AAD&A heeft sinds begin februari een geautomatiseerde manier om maandelijkse rapporten ter beschikking te 
stellen voor AEO- bedrijven.  Wij maakten al vroeger gebruik van deze (destijds) manuele dienst waar wij op 
maandelijkse basis een compleet overzicht kregen van alle data gelinkt aan een btw-nummer om een overzicht te 
krijgen van alle in-en uitvoer data van al onze Belgische firma’s.  Deze data waren heel compleet, met alle mogelijke 
data die in PLDA werd gezet. Echter zien wij nu met de switch naar het geautomatiseerde project, dat de data maar 
een peulschil is van wat er voordien werd gerapporteerd. Bijkomend konden wij dit voordien voor alle J&J firma’s 
opvragen, en nu enkel nog maar voor diegene die AEO gecertificeerd waren. Kan dit worden voorgelegd aan de 
betreffende dienst om dit te verbeteren (voornamelijk de gerapporteerde data die uitgebreid mag worden)?   

 

Antwoord AADA : 

Antwoord zit vervat in punt 7.3. 

 
Agendapunt 8 : Varia 


