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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.



AGENDA

1. Inleiding

2. Toepassing PN/TS (aangifte tijdelijke opslag, overbrenging RTO, invoer 
via NCTS,..)

3. E-globalisatie (stand van zaken, behandeling vragen van operatoren,...)

4. KISSIC (Portaal via MyMINFIN)

5. Ontvangen vragen van bedrijven

6. Vragen/varia



1. INLEIDING

Inleiding door convenors

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

• Rudi Lodewijks (AADA - Regionaal Centrumdirecteur Hasselt)



2. PN/TS (PRE-NOTIFICATION/TEMPORY STORAGE

Project PN/TS:

• Inhoud, impact voor onze regio/bedrijven
• Timing

Yves Arys (Business-Analist)



3.  E-GLOBALISATIE

Toepassing E-Globalisatie (EIDR)

• Verplicht vanaf 1 februari 2022
• Regeling 40 : Aanvragen tot Uitstel 

• Bevraging bij vergunninghouders EIDR-globalisatie betreffende stand van zaken, prognose, aantal zendingen werd afgerond

• Analyse van resultaten

• Beslissing betreffende eventuele verlening van uitstel wordt binnenkort verwacht

• Regeling 51 (Actieve Veredeling) en regeling 6121 (Passieve Verdeling)

• Uitstel week-en/of maandglobalisatie mogelijk tot 31 december 2022

• Regeling 4400 (Bijzondere bestemmingen)

• Beslissing betreffende uitstel e-Globalisatie na implementatie IDMS, 

• momenteel geen testen mogelijk

• Huidige werkwijze kan behouden blijven tot bovengenoemde uiterste datums



4.  KISSIC 
(KLANTEN INFORMATIE SYSTEEM / KUNDEN-INFORMATIONSSYSTEM - SYSTÈME D'INFORMATION DES CLIENTS)

• Automatisering van het volledige afgifteproces van douane – en accijnsvergunningen 

• Beheer van vergunningen  centralisatie, uniforme behandeling en vereenvoudiging.

• Vanaf 10 januari via het My Minfin portaal (planning)
• aanvraag voor een beschikking goedgekeurde plaats en douane-entrepot kunnen indienen

• online een EORI-nummer aanvragen. 

• Stapsgewijs worden andere vergunningen toegevoegd totdat alle nationale douane – en accijnsvergunningen online kunnen worden 
aangevraagd.

• Gekende gegevens (maatschappelijke zetel, EORI-nummer, etc.) worden automatisch ingevuld. 

• Aanvragen voor een wijziging of verlenging  de datagegevens van de laatste vergunning worden 
ingeladen  enkel de gewijzigde gegevens moeten ingevuld worden.

• In het My Minfin portaal : 
• consultatie van de status en details van zijn aanvraag 

• In de toekomst : volledig overzicht van zijn douane -en accijnsvergunningen



4.  KISSIC 
(KLANTEN INFORMATIE SYSTEEM / KUNDEN-INFORMATIONSSYSTEM - SYSTÈME D'INFORMATION DES CLIENTS)

Demo van KISSIC

Eline Cuppens (Projectleider KISSIC – Dienst Vergunningen Hasselt)



5. ONTVANGEN VRAGEN VAN BEDRIJVEN

“De strengere douanecontroles waardoor langere wachttijden en kosten zeer hoog oplopen 
voor bedrijven met negatieve commerciële gevolgen (voorbeelden kunnen aangehaald 
worden)”

Antwoord douane :

• douanecontroles werden niet verstrengd

• Mogelijk toename aantal controles door wijziging van Risicobeheer
aanpassing/verhoging aantal te controleren aangiften

• We kampen met een personeelstekort in onze regio:
• Stappen ondernomen om het personeelsbestand te verhogen (vb. Brasschaat verwachten we versterking)

• Onze behoeften worden maar zeer gedeeltelijk ingevuld door budgettaire beperking
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VARIA - NATIONAAL FORUM

• Wijziging structuur en accijnstarieven voor aardgas en elektriciteit
• Om vanaf 1 januari 2022 te kunnen genieten van een vrijstelling voor de bijzondere 

accijns is een vergunning "energieproducten en elektriciteit" van het type 
‘eindgebruiker’ vereist.

• https://www.naforna.be/nl/nieuws/29112021-wijziging-structuur-en-
accijnstarieven-voor-aardgas-en-elektriciteit

• Infosessie MASP – januari
• https://www.naforna.be/nl/nieuws/open-forum-masp-processen

• Nieuwsbrief
• https://www.naforna.be/nl/nieuwsbrief



6. 

VRAGEN/VARIA

• “




