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AFSPRAKEN

• Zet tijdens de presentatie de microfoon en de camera uit;

• Maak opmerkingen of stel vragen via de chatfunctie;

• Wie het woord wenst te nemen, gebruikt het handje om de aandacht te 

trekken.

• Deze presentatie en het verslag zullen via mail aan de leden van het RF 

worden bezorgd. Deze worden ook gepubliceerd op de website van het 

Nationaal Forum.



PROGRAMMA

Inleiding Alain Muyshondt

Brexit: update & stand van zaken Anne-Sophie Lammertyn

E-commerce (B2B) Veerle Dierendonck

Pro forma factuur Griet Mahieu

Anti-Dumping Anne-Sophie Lammertyn

AEO update Kevin Volkaert

Vragenronde & varia Anne-Sophie Lammertyn

Volgend regionaal forum Anne-Sophie Lammertyn & Daphne 
Renier
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BREXIT

• Brexit: stand van zaken

• FAVV

• Oorsprong

• Hoe hebben onze diensten de Brexit verteerd?

• Hoe hebben de bedrijven de Brexit verteerd?



BREXIT – STAND VAN ZAKEN

• EU-UK Trade & Cooperation Agreement (TCA)
• Getekend 30/12/2020

• Provisioneel van kracht 1/1/2021

• Formeel van kracht 1/5/2021



BREXIT – STAND VAN ZAKEN
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BREXIT – STAND VAN ZAKEN

Groot aandeel VK in totaal aantal aangiften

IMPORT MRN jan-aug 2021

UK ROW

EXPORT MRN jan-aug 2021

UK ROW



BREXIT – STAND VAN ZAKEN
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BREXIT - FAVV

• TCA EU-VK: elke partij behoudt recht om zelf 
voedselveiligheidsstandaarden vast te stellen m.b.t. producten van 
dierlijke en plantaardige oorsprong

• Voedselveiligheidscontroles voor uitvoer naar VK van SPS goederen
• 1/1/2022 (was 1/10/2021):

• Pre-notificatie IPAFFS

• 1/7/2022 (was 1/10/2021):
• Export Health Certificates

• 1/7/2022 (was 1/1/2022):
• Phytosanitaire certificaten
• Fysieke controles

• Meer info via FAVV website!



BREXIT - OORSPRONG

• FAQ:
• Mag VK inbreng nog meegerekend worden als EU-oorsprong (na de inwerkingtreding) als deze VK goederen in 2020 

intracommunautair werden aangekocht?

=> nee, het is de datum van opmaak van het oorsprongsbewijs dat telt

• Wat met goederen van oorsprong uit een partnerland van de EU die via het VK naar de EU komen

=> principe van niet-wijziging van toepassing

• Welke vergunningen / certificaten kunnen gebruikt worden om preferentiële oorsprong binnen het TCA aan te tonen?

=> REX (geen EUR.1 of toegelaten exporteur)

• Voor veel (kleinere) bedrijven is VK hun eerste “derde land” waarnaar ze exporteren en beschikten op 
1/1/2021 nog niet over een REX nummer.

• Tot nu toe geen enkel controleverzoek (wederzijdse bijstand – controle a posteriori) vanwege VK 
douane (vooraf aangekondigd)



BREXIT - OORSPRONG

• 2021 als overgangsjaar:
• EC geeft toestemming om preferentiële oorsprongsverklaringen te maken, ook al 

beschikt exporteur niet over alle (lange termijn) leveranciersverklaringen

• Tegen eind 2021 dient exporteur deze wel allemaal te hebben, anders zijn de eerder 
uitgevaardigde oorsprongsverklaringen ongeldig

• Vanaf 2022 wel volledige oorsprongsdocumentatie nodig voor elke 
oorsprongsverklaring!



BREXIT – ROSA TOOL

• Access2Markets ROSA tool: Rules of Origin Self Assessment

• Incl. EU-UK TCA

• Tool om via GN-code de oorsprongsregels te helpen bepalen

• Met link naar wetgeving & TCA

• https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/presenting-
rosa

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/presenting-rosa


BREXIT – O/W VLAANDEREN IMPACT INVOER
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BREXIT – O/W VLAANDEREN IMPACT UITVOER
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BREXIT – TAO O/W VL - PLDA

• Oorzaak:
• Sterke toename aantal aangiften voor VK
• Opmaak aangiften door firma’s die 

voorheen geen aangiften moesten 
opmaken

• Uitgangsbevestigingen
• Elektronisch exportproces (ECS) Zaventem, 

Zeebrugge, Antwerpen
• Uitvoer automatisch bevestigd op moment 

van vertrek schip/vliegtuig
• Daling verwacht, maar er is stijging

• Onvolledige data in elektronisch systeem
• Geen correcte export manifesten 

ingediend door scheepsagenten
• Uitvoeraangifte wordt pas opgemaakt 

nadat schip vertrokken is (= overtreding!)
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BREXIT – TAO O/W VL - NCTS

• NCTS-documenten waarvoor 
nasporingsprocedure door 
kantoor van vertrek is opgestart
• Oorzaak: 

• Algemene stijging aantal NCTS-
aangiften

• Slordige registratie aankomst NCTS 
documenten in VK

• NCTS-documenten: annulatie
• Oorzaak:

• Niet toegestane praktijk van op 
voorhand opmaken van T1-
documenten
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BREXIT – HULPKANTOOR ZEEBRUGGE

• Accijnzen: 
• Pre-Brexit enkel e-AD, Post-Brexit e-AD + uitvoeraangifte
• Uitvoer e-AD wordt aangezuiverd door uitvoerbevestiging van uitvoeraangifte

• Na 4m niet-aanzuivering: invordering
• Grote achterstand uitvoerbevestigingen 

• NCTS:
• Nasporingsdossiers: x8 (169 dossiers -> 1.349 dossiers)
• Invorderingsdossiers: x6,5 (21 dossiers -> 136 dossiers)

• Goederencomptabiliteit – openstaande goederenlijnen
• Manueel controleproces
• Stukgoederen vs bulkgoederen

• Terugbetalingsdossiers: +10%



BREXIT- CABC
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GESCHILLEN O/W VL
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• Algemene stijging in aantal 
douanedossiers

• 70% stijging is Brexit-gerelateerd
• 85% hiervan NCTS-gerelateerd
• NCTS vanuit VK via Calais –

scanproblemen & probleem met 
aanzuivering ter plaatse

• Juridisch gevolg komende maanden



BREXIT - AANDACHTSPUNTEN

• Afspraken tussen partijen: wie draagt verantwoordelijkheid voor welk 
proces of document
• Transporteurs / Exporteur / Importeur / Rederijen / …

• Kwaliteit van de data

• Correct afsluiten transit zendingen naar VK
• Vooral bij gebruik EiDR in VK

• Specifieke procedures in verschillende havens
• Calais ≠ Zeebrugge

• Rol douanevertegenwoordigers

• Communicatie & goede afspraken zijn cruciaal!



BREXIT – INPUT BEDRIJVEN

DISCUSSIE VIA CHAT



REGIONAAL FORUM GENT

E-COMMERCE (B2B)

VEERLE DIERENDONCK
OPERATIES DOUANE 2 - CA



BTW E-COMMERCE PAKKET

NIEUWE REGELS INZAKE BTW SINDS 1 JULI 2021



VRIJSTELLING BTW

Art. 18 van KB 7 van 29 december 1992, met betrekking tot de invoer van 
goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde 
waarde:

• Vrijstelling van de belasting wordt verleend voor de definitieve invoer van 
goederen waarvan de globale waarde niet meer bedraagt dan 22 euro. 

• Van deze vrijstelling zijn uitgesloten: 
• alcoholische producten;

• parfum en toiletwater; 

• tabak en tabaksproducten.



VRIJSTELLING INVOERRECHTEN

Verordening 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een 
communautaire regeling inzake douanevrijstellingen:

Artikel  23

1. Behoudens artikel 24, zijn van rechten bij invoer vrijgesteld zendingen bestaande uit goederen 
met een te verwaarlozen waarde die uit een derde land rechtstreeks aan een geadresseerde in de 
Gemeenschap worden gezonden.

2. Voor de toepassing van lid  1 wordt onder „goederen met een te verwaarlozen waarde” verstaan 
goederen waarvan de intrinsieke waarde niet meer dan 150 EUR per zending bedraagt.

Artikel 24

Van de vrijstelling zijn uitgesloten:
a) alcoholische producten;
b) parfum en toiletwater;
c) tabak en tabaksproducten.



PARTICULIER AAN PARTICULIER (1/2)

Artikelen 25, 26 en 27 van de Verordening 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 
betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen 

+

Artikel 44 van KB 7 van 29 december 1992, met betrekking tot de invoer van goederen voor 
de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde

⇒ Blijven bestaan = vrijstellingsdrempel van 45 euro voor btw en invoerrechten

Voorwaarden: zendingen „zonder handelskarakter” = zendingen die tegelijkertijd: 
a) een incidenteel karakter dragen; 

b) uitsluitend goederen bevatten die bestemd zijn voor persoonlijk gebruik door de geadresseerde dan wel 
voor gebruik door leden van zijn gezin; daarbij mag noch de aard, noch de hoeveelheid van die goederen 
op enig commercieel oogmerk duiden; 

c) door de afzender aan de geadresseerde worden gezonden, zonder dat hiervoor door laatstgenoemde 
enigerlei betaling plaatsvindt. 



PARTICULIER AAN PARTICULIER (2/2)

Hoeveelheidsbeperkingen:

a) tabaksproducten: 
– 50 sigaretten, 

– 25 cigarillo’s (sigaren met een maximumgewicht van 3 g per stuk), 

– 10 sigaren, 

– 50 g rooktabak, 

– of een proportioneel assortiment van deze onderscheiden producten; 

b) alcohol en alcoholhoudende dranken: 
– gedistilleerde dranken en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22 % vol; niet-gedenatureerde ethylalcohol van 80 % vol en hoger: 

1 l, of 

– gedistilleerde dranken en alcoholhoudende dranken, aperitieven op basis van wijn of alcohol, tafia, saké of soortgelijke dranken met een alcoholgehalte van 
22 % vol of minder; mousserende wijnen, likeurwijnen: 1 l, of een proportioneel assortiment van deze onderscheiden producten, en 

– niet-mousserende wijnen: 2 l; 

c) - parfum: 50 g, of 

- toiletwater: 0,25 l

d) - koffie: 500 gr, of

- extracten en essences van koffie: 200 gr

d) - thee: 100 gr, of 

- extracten en essences van thee: 40 gr



BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN SINDS 1 JULI 2021 (1/2)

1. Vermoeden dat elektronische interfaces als kopers en wederverkopers 
optreden bij de verkopen van goederen begrepen in zendingen met een 
intrinsieke waarde van niet meer dan 150 euro (notie van deemed supplier)

2. Alle verkopen zullen aan de btw onderworpen zijn in de EU, ongeacht hun 
bedrag (naargelang het geval, btw op de afstandsverkoop of op de invoer) = 
afschaffing van de btw-vrijstelling van 22 euro

3. Invoering van een optioneel éénloketsysteem voor de leveranciers (inclusief 
de deemed suppliers), die hen toelaat in één enkele lidstaat aangifte te doen 
van de EU btw geïnd bij hun verkopen van goederen begrepen in zendingen 
met een intrinsieke waarde van niet meer dan 150 euro (I-OSS)



BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN SINDS 1 JULI 2021 (2/2)

4. Invoering van een optionele bijzondere regeling voor de 
douanevertegenwoordigers, die hen toelaat de btw aan te geven en te 
betalen wanneer die verschuldigd is bij de invoer van goederen 
begrepen in zendingen met een intrinsieke waarde van niet meer dan 
150 euro

5. Specifieke verplichtingen voor de elektronische interfaces wanneer zij 
geen deemed suppliers zijn (art. 242bis van de richtlijn 2006/112/EG)



BEOOGD DOEL VAN DEZE WIJZIGINGEN

• Verminderen van de administratieve lasten en kosten verbonden aan de 
btw-verplichtingen voor de ondernemingen in de sector

• Een gelijk speelveld creëren voor de EU ondernemingen en niet-
EU ondernemingen in de sector

• De strijd tegen misbruik en het verlies aan btw-inkomsten die er voor de 
lidstaten uit voortvloeit 



BEOOGDE HANDELINGEN

De online aankopen op websites, maar ook andere soorten afstandsverkopen 
(vb. telefonisch) vallen eronder:

• leveringen van goederen die worden verzonden of vervoerd door of 
voor rekening van de leverancier (met inbegrip van gevallen waarin de 
leverancier indirect tussenkomt bij het vervoer of de verzending van de 
goederen)

• vanuit een derdelandsgebied of een derde land

• ingevoerd in de EU ter bestemming van een niet-belastingplichtige 
particulier (B2C-verkopen)

=> het mag eveneens gaan om een belastingplichtige of een niet-
belastingplichtige rechtspersoon wiens intracommunautaire 
verwervingen van goederen niet aan de btw zijn onderworpen



MOGELIJKE SCENARIO’S

• Toepassing IOSS

• Geen toepassing van IOSS, maar de douanevertegenwoordiger maakt 
gebruik van de bijzondere regeling btw bij invoer voor afstandsverkopen

• Gewone aangifte



IOSS

IOSS = Import One Stop Shop

Het platform of de verkoper registreert zich bij de BTW administratie van 
1 van de 27 lidstaten van de EU.

Bij elke verkoop op het platform/de website wordt de BTW geïnd (volgens 
het toepasselijke tarief in de lidstaat waar de eindbestemmeling is 
gevestigd).

⇨ bijgevolg is de invoer ervan vrijgesteld van BTW.

Voor verkopen tot 150 euro.



IOSS – LIDSTAAT INVOER = LIDSTAAT VERBRUIK

Derde land/Derdelandsgebied

Waarde: vanaf de eerste euro 
(max 150 euro)

Douane



IOSS – LIDSTAAT INVOER ≠ LIDSTAAT VERBRUIK

Waarde: vanaf de eerste euro
(max 150 euro)

Derde land/Derdelandsgebied Andere LS van de EU

Douane

Vervoer



IOSS – AANGIFTEFLOW

I-OSS 
nummer 
geldig? 

Aangegeven 
waarde 

correct (na 
controle)?

Ja

Neen

Ja

Neen

Werkelijke

waarde 
>150€?

Ja

Neen

Dossier geschillenbtw bij invoer + event. 
invoerrechten 
verschuldigd

→ boete btw + 
boete douane Vrijstelling BE btw 

bij invoer 
Art. 143(1)(c bis) BTW

Gebruik I-OSS niet mogelijk –
nieuwe aangifte ter verbruik 

nodig 

Douane 
aangifte

- I-OSS nummer
- Waarde ≤ 150 €

→ boete btw + 
boete douane

Gebruik I-OSS niet 
mogelijk – dossier 

geschillen



IOSS - DOUANEAANGIFTE

• Aangifte in principe met dataset H7 (maar kan in theorie ook met een 
gewone aangifte of met vereenvoudigde aangifte)

• Aangifte moet het geldig I-OSS nummer vermelden 

• Invoerder (data-element 13 04 000 000): moet de particuliere 
bestemmeling zijn 

• Kan via directe of indirecte vertegenwoordiging 
(vertegenwoordigingsbevoegdheid nodig) 

• Aanvullende fiscale referenties - Verkoper I-OSS (data-element 
13 16 000 000): 

13 16 031 000 (role) : FR5 
13 16 034 000 (VAT ID-number) : I-OSS-nummer 



BIJZONDERE REGELING BTW VOOR AFSTANDSVERKOPEN

• Doel: vereenvoudigen van het innen van btw bij invoer op lage waarde 
zendingen die worden ingevoerd in de EU en waarvoor IOSS niet wordt 
gebruikt.

• Kan enkel gebruikt worden wanneer de lidstaat van invoer en de lidstaat 
van verbruik dezelfde zijn.

• Toekomstige wijziging artikel 221(4) DWU IA – Douanekantoor dat 
bevoegd is voor het in het vrije verkeer aangeven van goederen in een 
zending met geringe waarde is een douanekantoor dat is gelegen in de 
lidstaat waar de verzending of het vervoer van de goederen eindigt 
(tenzij gebruik I-OSS). 



BIJZONDERE REGELING BTW VOOR AFSTANDSVERKOPEN –
LIDSTAAT INVOER = LIDSTAAT VERBRUIK

Derde land/Derdelandsgebied

Waarde: vanaf de eerste euro
(max 150 euro)

Douane



BIJZONDERE REGELING BTW VOOR AFSTANDSVERKOPEN -
AANGIFTEFLOW

Douaneaangifte
- Toepassing 

hoofdstuk 7 via 
code vergunning

- Waarde ≤ 150 €
- Eindbestemming 

BE

Aangegeven 
waarde 

correct (na 
controle)?

Ja

Neen

Neen

Werkelijke

waarde 
>150€?

Ja

Neen

Dossier 
geschillen

BE btw bij invoer maar 
uitstel van betaling 

door aangever
Art. 369 novovicies BTW

→ boete btw + 
boete douane

Toegelaten 
aangever + 
eindbestem

ming BE?
Ja

btw betalen 16e   

v/d maand na 
maand v. aangifte

Zending 
afgeleverd

?

Ja

Tijdige 
annula

tie?

Neen

Neen

Ja

Geen btw 
verschuldigd

Gebruik hoofdstuk 7 niet 
mogelijk– nieuwe aangifte ter 

verbruik nodig 

btw bij invoer + event. 
invoerrechten 
verschuldigd

→ boete btw + 
boete douane

Gebruik hoofdstuk 7 
niet mogelijk – dossier 

geschillen



BIJZONDERE REGELING BTW VOOR AFSTANDSVERKOPEN -
DOUANEAANGIFTE

• Aangifte in principe met dataset H7 

• Vergunning nodig voor gebruik bijzondere regeling btw voor 
afstandsverkopen (uitgegeven door AADA)

• Voor niet-aanvaarde zendingen geen btw verschuldigd indien 
“annulatie” vòòr de 14e van de maand na de maand van aangifte 

• Maandelijkse overzicht op de 14e van de maand met alle niet-
geannuleerde aangiftes en totaal bedrag verschuldigde btw 
(automatische creatie voorzien door AADA) 

• Met redenen omkleed verzoek vereist voor ongeldigmaking van de 
“geannuleerde” aangiftes 



BIJZONDERE REGELING BTW VOOR AFSTANDSVERKOPEN -
DOUANEAANGIFTE

• Invoerder (data-element 13 04 000 000): moet particulier zijn

• Aangever (data-element 13 05 000 000): post of expreskoerier via 
indirecte vertegenwoordiging

• Vermelding toegelaten aangever (data-element 12 03 000 000 -
certificates and authorisations): vergunning gebruik bijzondere regeling 
btw voor afstandsverkopen

• Aanvullende fiscale referenties (data-element 13 16 000 000): moet 
niet worden ingevuld 



BIJZONDERE REGELING BTW VOOR AFSTANDSVERKOPEN –
LIDSTAAT INVOER = BE - LIDSTAAT VERBRUIK = ANDERE LS

Waarde: vanaf de eerste euro
(max 150 euro)

Derde land/Derdelandsgebied Andere LS van de EU

Douane

Vervoer

Douane

Toepassing van artikel 221(4) DWU IA – Transit naar andere LS verplicht 



BIJZONDERE REGELING BTW VOOR AFSTANDSVERKOPEN –
LIDSTAAT INVOER ≠ BE - LIDSTAAT VERBRUIK = BE

Waarde: vanaf de eerste euro
(max 150 euro)

Derde land/Derdelandsgebied Andere LS van de EU

Douane

Vervoer

Douane

Toepassing van artikel 221(4) DWU IA – Transit naar BE verplicht 



DOUANEAANGIFTE – DATASET H7

• Beperkte dataset

• Specifiek voor zendingen tot 150 euro

• BE : onderdeel van IDMS (import declaration management system) 
• 1e dataset = H7
• Volledig operationeel eind 2022 (datasets H1 tot H7 + I1 en I2)

• Mag niet gebruikt worden voor de volgende soorten goederen
• Accijnsgoederen
• Goederen onderworpen aan verboden of beperkingen

EU website : 
https://svn.taxud.gefeg.com/svn/Documentation/EUCDM/EN/index.htm

https://svn.taxud.gefeg.com/svn/Documentation/EUCDM/EN/index.htm


B2B

• Voor zendingen tot 150 EUR
• Kan met dataset H7

• Toepassing van art. 23 en 24 van de vrijstellingsverordening 1186/2006

• Mag niet gebruikt worden voor de volgende soorten goederen
▪ Accijnsgoederen

▪ Goederen onderworpen aan verboden of beperkingen

• Toepassing van art. 221 (4) UCC IA !

• Zendingen > 150 EUR 
• Geen wijzigingen

• PLDA



ERVARINGEN AAD&A

• Datakwaliteit

• IOSS

• P&R



NUTTIGE LINKS

• Website EU i.v.m. e-commerce
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-
commerce_en

• Belgische douane : technische documentatie IDMS
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/appl
icaties-da/technische-documentatie-0/idms/h7

• Interessante literatuur:
• Explanatory notes on VAT e-commerce rules (ook beschikbaar in NL en FR)
• Guidance for Member States and Trade concerning the importation and exportation of 

low value consignments (binnenkort beschikbaar in NL en FR)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_en
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/applicaties-da/technische-documentatie-0/idms/h7


REGIONAAL FORUM GENT

PRO FORMA FACTUUR

GRIET MAHIEU
DIENST RCD - ATTACHÉ



GEBRUIK VAN EEN PRO FORMA FACTUUR BIJ UITVOER

Probleemstelling:

• (nog) geen definitieve factuur op moment van opmaak van 
uitvoeraangifte

• vereenvoudigde aangifte zoals voorzien in artikel 147 van DWU 
technisch nog niet mogelijk in PLDA



GEBRUIK VAN EEN PRO FORMA FACTUUR BIJ UITVOER (2)

Oplossing:

• Gebruik van een pro forma factuur is toegestaan onder voorwaarden:

• geen handelsfactuur beschikbaar

• geen gegronde twijfels bij aanvaardbaarheid van pro forma factuur

• geen vermoedens van frauduleuze praktijken

• OPGELET: definitieve factuur en/of contract moet achteraf beschikbaar          
zijn om de gegevens op de aangifte te kunnen staven! (zie artikel 147 DWU)



GEBRUIK VAN EEN PRO FORMA FACTUUR BIJ UITVOER (3)

BELANGRIJK

Gebruik van een pro forma factuur kan nooit toegestaan worden:

• voor het viseren van EUR 1 certificaten

• voor het vaststellen van een uitgang

• bij regularisatieaangiftes

• bij een definitieve verkoop (vermelding van code 11 in vak 24)
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ANTI-DUMPING

ANNE-SOPHIE LAMMERTYN
ATTACHÉ - KLANTENCOÖRDINATOR TEAM MARKETING GENT



ANTI-DUMPING: WAT?

• Handelsbeschermende maatregel
• Anti-dumping

• Compenserende rechten (anti-subsidie)

• Vrijwaringsmaatregelen (onvoorziene omstandigheden)

• Dumping = export prijs > prijs op binnenlandse markt (normale waarde)
• Verschil = dumpingmarge

• Schade aan de EU markt

• Oorzakelijk verband tussen beide

• Niet ingaan tegen belang van de Unie



WETTELIJKE ACHTERGROND

WTO Anti-
Dumping 

Agreement

Verordening (EU) 
2016/1036

WTO Anti-Subsidy
Agreement

Verordening (EU) 
2016/1037

WTO Agreement 
on Safeguards

Verordening (EU) 
2015/478 + 
2015/755



ANTI-DUMPING: PROCES

Klacht Onderzoek

Definitief AD recht

Registratie 
invoer

Voorlopige 
AD rechten

Voorlopige 
AD rechten

Geen gevolg



TARBEL



VOORBEELD

• Mandarijnconserven uit China

• 2008 30 55 / 2008 30 75 / 2008 30 90



VOORBEELD



MEER INFO?

• Guidelines EU: https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-
markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/anti-
dumping/

• Verordening 2016/1036 via Eur-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R1036

• TARBEL: 
https://eservices.minfin.fgov.be/extTariffBrowser/resourceHomePage.x
html?fileID=antidumpingrechten.html&lang=NL

• Circulaire 2020/C/16 aangaande de anti-dumping en compenserende 
rechten

https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/anti-dumping/
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/anti-dumping/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R1036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R1036
https://eservices.minfin.fgov.be/extTariffBrowser/resourceHomePage.xhtml?fileID=antidumpingrechten.html&lang=NL
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AEO - MONITORING

Circulaire 2019/C/77 - 6.2.1. Controle en herbeoordeling van de voorwaarden en criteria

§ 65. Artikel 23, lid 5 van het DWU stelt dat de douaneautoriteiten er voortdurend op toezien dat de 
houder van het AEO-vergunning aan de voor hem geldende voorwaarden en criteria blijft voldoen. 

Artikel 15 DA/DWU stelt dat de douaneautoriteit van afgifte overgaat tot een herbeoordeling van de 
voorwaarden en criteria …

Heden:

• 3-jaarlijkse monitoring (“opvolgingsaudit”) = grondige evaluatie van alle voorwaarden en interne 
processen 

• Brief van Klantencoördinator, Indiening dossier naar KC via mail, dossier naar sCBR ter audit

• Jaarlijkse bevraging via mail = mededeling van wijzigingen, aanpassingen, etc.
• Reminder !

Daarnaast blijven de bepalingen van de verklaring van de aanvrager 1ter integraal van toepassing 

=> zie §5: verbintenis om op eigen initiatief de AAD&A in kennis te stellen van elke wijziging die invloed 
heeft op het behoud of de inhoud van de AEO vergunning.
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AEO - MONITORING

Vanaf nu:

• 3-jaarlijkse monitoring (“opvolgingsaudit”) = grondige evaluatie van alle voorwaarden en interne processen

• Start via brief (Klantencoördinator)
• MO2022 = AEO 2010, 2013, 2016 en 2019

• Nieuw: Indiening dossier via eAEO – STP (EU Trader Portal) -> op niveau “AEO aanvraag”
• Vakken aanvraagformulier wijzigen waar nodig
• Opgelet: EORI-database = wijzigingen aanvragen via EORI (kan niet in eAEO !)

• EORI.be@minfin.fed.be

• Documenten opladen als bijlagen (vak 23)
• Enkel zip- of pdf-bestanden
• Bestanden < 20 MB

• Bestandsnaam < 100 tekens zonder spaties

• Te veel / Te groot -> via mail naar klantencoördinator

• Dossier volledig? -> naar team 2de lijn ter audit

• Jaarlijkse zelfevaluatie: 

• bedrijf wordt geacht minstens jaarlijks na te gaan of AEO-gegevens up to date zijn

• verklaring I ter

mailto:EORI.be@minfin.fed.be
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eAEO-STP (EU-PORTAL)

• Info portaal: https://ec.europa.eu/taxation_customs/authorised-economic-operator-aeo_en

• Info toegang: bijlage “Tips & Tricks” zal worden toegevoegd aan verslag

• Gebruikershandleiding: Gebruikersmenu (rechterbovenhoek scherm)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/authorised-economic-operator-aeo_en
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eAEO-STP (EU-PORTAL)

• E-mailnotificatie !

‘voorkeuren’

Verzoek Europese Commissie !!
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AEO - MARKETING GESPREK

Vanaf nu:

• Marketinggesprek

• Gesprek tussen klantencoördinator en AEO bedrijf

• Doel: samenwerking naar hoger niveau tillen + aandacht voor AEO

• Digitaal of fysiek

• Inhoud:

• Stand van zaken AEO vergunning: hoe verloopt deze, zijn er fundamentele wijzigingen?

• Overlopen relatie voorbije jaar: wat was goed? Wat kan beter?

• Visie komende jaar: zijn er projecten gepland? Zijn er nieuwe ideeën binnen het bedrijf?

• Nieuwe info vanuit douane

• Varia
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AEO – AUDITTEAM

• ScBR = Senior Coördinator Bedrijfsrisico’s

• Auditering: Voldoet de aanvrager aan de voorwaarden AEO?

• Auditteam AEO wordt geïntegreerd in bestaande CABC Teams
• Audit AEO Oost-Vlaanderen = CABC Gent

• Audit AEO West-Vlaanderen = CABC Roeselare

• Dossierbeheerder overige douane-/accijnsvergunningen ≠ dossierbeheerder AEO !
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AEO – PLDA RAPPORTERING

• Wat? Maandelijkse rapportage PLDA data naar bedrijven
• Beperkte dataset: Vak 2 + Vak 8 + Vak 14

• Uitbreiding dataset (ong. 20-tal elementen) vanaf oktober 2021

• Wie?
• Exclusief voor AEO-bedrijven EN

• Eigen aangiften (eigen EORI in vak 2/vak 8)

• NIET voor buitenlandse AEO bedrijven die geen Belgische BTW-nummer hebben

• Hoe? Via myminfin

• Doel? Crossreferentie met eigen administratie tegen “misbruik”
• NIET als structureel karakter

• Geen wettelijke basis voor AAD&A – Operator dient zelf rapporten samen te stellen op basis van archief 
voor meer data (evt. via aangever)

da.marketing@minfin.fed.be

mailto:da.marketing@minfin.fed.be


AEO-EVENT 3C

• AEO-event over Customs Competence Centers (3C’s)
• Experts & getuigenissen

• Voordelen 3C in België

• Donderdag 9 december 2021 van 13u30 tot 18u @ Pacheco Center 
Brussel

• Enkel voor huidige AEO-vergunninghouders (zie uitnodiging mail dd. 
21/9/2021)
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AEO - KLANTENCOÖRDINATOREN

West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen

Anne-Sophie Lammertyn Kevin Volkaert

0257 65 661 0257 87 622

Mail naar da.marketing.gent@minfin.fed.be
Steeds vermelding naam onderneming + EORI nr. in onderwerp

mailto:da.marketing.gent@minfin.fed.be


REGIONAAL FORUM GENT

VRAGENRONDE & VARIA

ANNE-SOPHIE LAMMERTYN
ATTACHÉ - KLANTENCOÖRDINATOR TEAM MARKETING GENT
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NIEUWE CIRCULAIRES

Fisconetplus

Circulaire 2021/C/64 over certificaten AGRIM-AGREX

Gepubliceerd dd. 12/7/2021

Vroeger per sector tariefcontingenten, nu in 2 verordeningen gebundeld.

Circulaire 2021/C/58 betreffende de invoer en uitvoer van zendingen met een geringe waarde in het kader van e-commerce

Gepubliceerd dd. 21/6/2021 – zie eerder in RF

Circulaire 2021/C/24 betreffende de Definitieve vrijstellingen – zendingen met een te verwaarlozen waarde – kleine zendingen

Gepubliceerd dd. 8/3/2021

Circulaire 2021/C/23 betreffende de inschrijving in de administratie van de aangever (EIDR)

Gepubliceerd dd. 4/3/2021



75

NIEUWE OMZENDBRIEVEN

Fisconetplus

Omzendbrief 2021/C/37 met betrekking tot afhandeling van inbreuken 
inzake douane

Gepubliceerd dd. 29/04/2021

Overtredingen vastgesteld bij eerstelijnscontrole – straf via transactie



ERKENNING OPLEIDINGEN

• Basis: MB 21 januari 2021 
• Erkenning douanevertegenwoordigers (KB 13 maart 2016, artikel 3, 3°)

• Minimum te voorzien traject van 72h met inhoudelijke criteria voorzien in bijlage 1
• 54h - douane
• 12h – accijnzen
• 6h - BTW

• Indien onderdelen in afzonderlijke modules worden aangeboden, is het volledige traject dat wordt 
erkend

• Bvb. afzonderlijk aanbod van module douane, module accijnzen en module btw. Een cursist zal een erkende opleiding gevolgd 
hebben als alle modules zijn gevolgd. 

• Combinatie van opleidingsmethodologieën toegestaan

• Dossier in te sturen via da.training@minfin.fed.be met volgende elementen: 
• Overzicht van het programma
• Werkvorm van het programma
• Voorziene duurtijd van het programma
• Overzicht van de docenten binnen het programma

• Verdere vragen: steve.mees@minfin.fed.be

mailto:da.training@minfin.fed.be
mailto:steve.mees@minfin.fed.be


HERZIENING PAN-EUR-MED

• Zie presentatie NF – 8 juli 2021
• https://www.naforna.be/nl/nieuws/09072021-open-forum-oorsprongsregels-de-pan-

euromediterrane-zone-presentatie

• Update info-document dd. 1/9/2021
• https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/oorsprong/

pem

• DG TAXUD website raadplegen voor laatste stand van zaken!
• https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-

mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en

• Voorlopige toepassing nieuwe PEM-regels :
• Vanaf 1/9/2021: Albanië / Faroë Eilanden / Georgië / Ijsland / Jordanië / Palestina  / 

Noorwegen / Zwitserland
• Vanaf 9/9/2021: Noord-Macedonië

https://www.naforna.be/nl/nieuws/09072021-open-forum-oorsprongsregels-de-pan-euromediterrane-zone-presentatie
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/oorsprong/pem
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en


HERZIENING PAN-EUR-MED

• Artikel 4: vergunning voor toepassen gemiddelde prijs

• In voorbereiding door Operaties Douane 1 (CA)

• Publicatie via website AAD&A, sectie oorsprong

• Meer info? da.ops.douane1@minfin.fed.be

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


OORSPRONG EU-OZA

• 2007: Economische Partner Overeenkomst met Oostelijk & Zuidelijk Afrika (EU-OZA)

• Voorlopige toepassing (incl. preferentieel oorsprongsprotocol):
• 14 mei 2012: Madagaskar, Zimbabwe, Seychellen & Mauritius

• 7 februari 2019: Unie der Comoren

• 31 maart 2020: wijziging oorsprongsprotocol

• 1 september 2020: EU exporteurs verplicht REX

• 1 juli 2021: REX ook in Zimbabwe

• Madagaskar & Comoren ook SAP (GSP)!
• Wel REX in SAP
• Geen REX in OZA

• Informatienota EU-OZA dd. 15/9/2021: 
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/oorspron
g/acs-landen-afrika-cara%C3%AFben-en-de-stille-oceaan/oza

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/oorsprong/acs-landen-afrika-cara%C3%AFben-en-de-stille-oceaan/oza


SLUITING CONTROLEDIENST MENEN

• Sinds 1/4/2021

• Alle taken overgenomen door Controle Roeselare

• da.controle.roeselare@minfin.fed.be

• 0257/77350

• FAC Roeselare, Rondekomstraat 24, 8800 Roeselare

mailto:da.controle.roeselare@minfin.fed.be


NIEUWE E-MAILADRESSEN HK GENT

• Hulpkantoor Gent:

E705 (auto’s) da.E705.gent@minfin.fed.be

Accijnzen/TGG/borgen/certificaten da.loket.gent@minfin.fed.be

EMCS da.emcs.gent@minfin.fed.be

NCTS (bestemming & invordering) da.ncts.gent@minfin.fed.be

Algemeen e-mailadres da.hk.gent@minfin.fed.be
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REGIONAAL FORUM GENT

• Nieuw werkingsjaar 2021-2022 in West-Vlaanderen

• Volgende vergadering: 10 december 2021

• Kandidaat gastbedrijf?
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REGIONAAL FORUM GENT

• Het regionaal forum heeft tot doel om:
• Een algemeen overlegplatform tussen AAD&A en bedrijven

• Jullie up-to-date te houden over relevante douane-actualiteit

• Een algemeen antwoord te voorzien op jullie vragen

• Een interessante topic toe te lichten

• Graag jullie vragen, voorstellen, ideeën, suggesties ed. voor de volgende 
vergadering te mailen:
• Vóór 15/11/2021

• Anne-Sophie Lammertyn (anne-sophie.lammertyn@minfin.fed.be)

• Daphne Renier (daphne.renier@voka.be)

mailto:anne-sophie.lammertyn@minfin.fed.be
mailto:daphne.renier@voka.be


VRAGENRONDE



BEDANKT VOOR UW DEELNAME AAN HET REGIONAAL FORUM !


