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CONVENOR  Daphne Renier (Voka)  - Alain Muyshondt (AAD&A) 

MODERATOR Peggy De Strooper (AAD&A) 

NOTULIST Kevin Volkaert (AAD&A) 

AANWEZIG 
Leden Regionaal Forum Gent 
 

 

Presentatie 
 
Opening Vergadering 
Deze editie van het Regionaal Douaneforum Gent van 2021, wordt geopend door Alain Muyshondt 
(AAD&A - RCD) die iedereen van harte welkom heet. Vervolgens geeft Peggy De Strooper (AAD&A) 
een overzicht van alle items die zullen behandeld worden. 
 
Agendapunt 1: BREXIT – Stand van zaken 
Anne-Sophie Lammertyn (AAD&A) geeft een duidelijk stand van zaken omtrent BREXIT. Er wordt 
een beeld gevormd van welke impact BREXIT tot nu toe heeft gehad op de AAD&A aan de hand 
van concrete cijfers die werden aangeleverd vanuit verschillende afdelingen binnen de regio Gent. 
Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van wat de volgende stappen zijn in dit verhaal en 
worden er nog enkele belangrijke aspecten aangehaald inzake oorsprong. 
We hebben de aanwezigen ook de kans geven om input te leveren aan de hand van een poll in de 
chat. 
Bij de eerste vraag van hoe de aanwezigen de Brexit hebben ervaren in hun bedrijf, geven er 20 
personen aan dat er geen grote problemen waren als gevolg van een goede voorbereiding. Een 
tiental melden dat de impact alsnog groter was dan verwacht. Hieruit kunnen we toch wel opmaken 
dat het merendeel van de aanwezige bedrijven alles op alles hebben gezet om zich zo goed mogelijk 
voor te bereiden en grote problemen op deze manier tot nu toe voorkomen werden. 
Bij een tweede vraag willen wij nagaan wat uiteindelijk de grootste struikelblokken waren. Volgende 
antwoorden worden gegeven: 

- Heel veel congestie aan de zijde van de UK. Het grootste probleem is dat men in UK veel te 
weinig ruimte heeft om goederen tussentijds op te slaan vooraleer de inklaring gebeurt. 

- Bedrijven in UK (klanten) die onvoorbereid zijn en afhankelijk zijn van info die verschaft 
wordt door Belgische bedrijven (zeer tijdrovend) inzake Oorsprong, douaneformaliteiten,…. 

- Langere transittijden. 
- Gebrek aan diagonale cumulatie binnen de handelsovereenkomst. 
- Gebruik aan juiste en duidelijke data die moet aangeleverd worden. 

Ten slotte zullen er nog uitdagingen en problemen optreden tijdens volgende fases in dit proces. 
De bedrijven geven volgende items aan die nog een heikel punt kunnen vormen: 

- Verplichting internationaal paspoort 
- FTA’s tussen UK en derde landen wanneer de goederen via een douane-entrepot BE 

binnenkomen en dus ook van eigenaar veranderen (oorsprongsbewijzen, non-manipulation 
certificaat,…) 

- Gebrek aan chauffeurs zorgen voor nog hogere transportkosten terwijl heel wat 
transporteurs reeds een toeslag heffen op transport naar UK. 

- Verdere organisatie van havens en rederijen (GVMS vs Temporary Storage) 

https://www.naforna.be/nl/system/files/20210924_Presentatie_Regionaal_overleg_Gent.pdf


2 
 

Tenslotte wil Alain Muyshondt (AAD&A) nog even de nadruk leggen op het feit dat er toch zeer 
goed werk geleverd werd door de bedrijven alsook door de administratie om de impact Brexit zo 
goed mogelijk te beheersen en iedereen bedanken voor de samenwerking. 
 
Agendapunt 2: E-Commerce 
Veerle Dierendonck (AAD&A – CA douane 2) geeft de belangrijkste wijzigingen mee inzake e-
Commerce, die in voege zijn sinds 1 juli 2021. 
De presentatie wordt overlopen en wordt toegevoegd aan dit verslag. 
Vragen: 

- Kan er een afdruk verkregen worden van inklaringen die koerierdiensten volbrengen aan de 
hand van H7? Voorlopig is dit niet voorzien, maar onder andere DHL heeft dit zelf wel al 
voorzien. 

- Worden dergelijke aangiftes opgenomen in de rapportering die ter beschikking staat van 
AEO-bedrijven? Dit is tot op heden nog niet het geval. Hier wordt wel verder aan gewerkt. 

- Indien er een inklaring opgemaakt wordt aan de hand van H7, hoe dient dit dan opgenomen 
te worden in de BTW-adminisratie? Dit dient opgevraagd te worden aan de koerierdienst 
daar deze een gevalideerd document ontvangen. Dit zal echter nog nagevraagd worden 
door Veerle Dierendonck 

Indien er nog verdere vragen zou zijn dan kunnen deze gesteld worden via 
da.marketing.gent@minfin.fed.be en dan worden deze doorgespeeld aan de desbetreffende dienst. 
 
Agendapunt 3: Pro forma factuur 
Op verzoek van enkele leden uit het regionaal forum D&A werd er een onderzoek uitgevoerd naar 
het gebruik van de “pro forma factuur”. Griet Mahieu (AAD&A) licht de principes hieromtrent toe 
na studie van de wetgeving en overleg met overige regio ’s en de dienst wetgeving van de Centrale 
Component. De presentatie wordt toegevoegd aan dit verslag. 
Op basis van de reacties die binnengekomen zijn tijdens dit forum, en achteraf via mail, wordt dit 
verder onderzocht. Eens dit verder uitgeklaard is volgt er een aanvullend bericht hieromtrent. 
 
Agendapunt 4: Anti-Dumping 
Op verzoek van een lid uit het regionaal forum D&A wordt er een algemene presentatie gegeven 
inzake Anti-Dumping door Anne-Sophie Lammertyn (AAD&A). Deze presentatie wordt tevens 
toegevoegd aan dit verslag. 
 
Agendapunt 5: AEO-Update 
Kevin Volkaert (AAD&A) geeft in dit item een update omtrent AEO. 
Eerst wordt de licht aangepaste manier van werken toegelicht inzake “dossierbeheer”. Aan de 
bedrijven wordt er nu gevraagd om alle wijzigingen en updates omtrent het dossier AEO (jaarlijkse 
zelfevaluatie en 3-jaarlijkse monitoring) door te geven aan de Administratie via het voorzien eAEO-
STP portal zoals voorzien in het DWU. Aan dit verslag zal, naast de presentatie, ook een document 
toegevoegd worden met Tips & Tricks die de bedrijven toelaat een login te creëren op dit 
elektronische platform. Het is uiterst belangrijk dat men zich in het portaal ook registreert voor de  
mailnotificatie. Dit is een item dat reeds wordt gecontroleerd door de Europese Commissie.  
Een nieuw aspect dat ingevoerd wordt is het marketinggesprek. De AEO bedrijven zullen op 
regelmatige basis (jaarlijks) gecontacteerd worden. Dergelijke gesprekken zullen ofwel digitaal 
ofwel fysiek ter plaatse plaatsvinden. Details hieromtrent zijn terug te vinden in de presentatie.  
Vervolgens worden nog enkele zaken toegelicht zoals het auditteam AEO, de PLDA Rapportering 
en het 3C-event dat gepland staat dit najaar. Verdere vragen omtrent AEO kunnen steeds gemeld 
worden aan de klantencoördinator via da.marketing.gent@minfin.fed.be.  
 
 
Agendapunt 6: Varia en Vragenronde 
In dit agendapunt worden de zaken toegelicht zoals nieuwe circulaires en omzendbrieven, de 
melding inzake erkende opleidingen, herziening PAN-EUR-MED, oorsprong EU-OZA, sluiting 
controledienst Menen en de nieuwe emailadressen van het Hulpkantoor Gent. 

mailto:da.marketing.gent@minfin.fed.be
https://www.naforna.be/nl/system/files/20210924_eAEO_Tips.pdf
mailto:da.marketing.gent@minfin.fed.be
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Patrick Van Cauwenberghe (MBZ) geeft ook nog mee dat er in november een delegatie naar UK 
gaat inzake de fusie van de havens Zeebrugge en Antwerpen om seminaries in te richten. 
Geïnteresseerden kunnen zich eventueel zelf inschrijven of kunnen de info doorgeven aan 
handelspartners in UK. Verdere vragen kunnen rechtstreeks doorgegeven worden aan Patrick via 
pvc@mbz.be.  
 
Stefanie Dierick (North Sea Port) geeft tenslotte mee dat op 20 oktober 2021 de officiële opening 
plaatsvindt van de Grens Controle Post te Gent. Vragen hieromtrent mogen rechtstreeks gestuurd 
worden naar Stefanie via stephanie.dierick@northseaport.be.  
 
 
Het volgende Regionaal Forum zal plaatsvinden op vrijdag 10/12/2021. Dit zou eventueel 
na lange tijd terug fysiek kunnen georganiseerd worden bij een gastbedrijf. Kandidaten hiervoor 
kunnen zich melden aan Daphne Renier van Voka West-Vlaanderen (daphne.renier@voka.be)  

mailto:pvc@mbz.be
mailto:stephanie.dierick@northseaport.be
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