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VERONTSCHULDIGD  
/  

   

Agendapunt 1: AEO (Nicolas Laurent)  

  

Het principe van AEO = beveiliging van de logistieke keten   

Uitdagingen en kansen   

  

Voorstelling van de HEC-opleidingen die voldoen aan het ministerieel besluit van 21 januari 2021 tot vaststelling van de modaliteiten en 
voorwaarden voor de erkenning van gespecialiseerde opleidingen in België inzake douane-, btw- en accijnsreglementering in het bijzonder 
met betrekking tot de indiening van douaneaangiften  
   

Basiskennis D&A / Universitaire certificaten / Master specialisatie fiscaal recht (zie dia voorgesteld door Karin Walravens)  

  

Voorstelling van de voordelen van de AEO-status  

  

SBA (System Based Approach): hier volgt de stand van zaken van dit project via de werkgroep van het Nationaal Forum Communicatie @ 

Marketing.  

  

'De Commissie heeft haar opmerkingen over de herziene versie van het officieuze document meegedeeld. Tezelfdertijd werd een ander 
spoor gevolgd: het onderwerp werd ook besproken in het kader van de raadpleging van de Benelux. Tijdens een overlegvergadering tussen 
de douaneautoriteiten van de Benelux werd beslist om een grensoverschrijdend proefproject uit te voeren in verband met de SBA tussen de 
drie landen. Luxemburg staat wat dat betreft niet even ver als de twee andere lidstaten en zal dus aanvankelijk niet actief deelnemen aan 
het project, maar zal dit wel volgen. België staat iets verder dan Nederland en neemt dus de leiding in het klassement. In het kader van het 
proefproject zal een onderneming worden gezocht die de AOE-status heeft in België maar die zowel actief is in België als in Nederland. Het 
SBA-proces zal op die onderneming worden toegepast en er kunnen dan ervaringen worden uitgewisseld.  
  

Binnenkort valt de beslissing over welke onderneming(en) (1, 2 of 3) geselecteerd worden voor het proefproject. Inmiddels werd aan 
Werkmethoden en Processen gevraagd om ook hiervoor een werkproces uit te werken. Het proefproject zou in het begin van de lente van 
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start gaan en 6, 9 of 12 maanden duren. Het is de bedoeling om op termijn tot een werkprocedure te komen die over de hele Benelux 
ongeveer gelijk is. Het project zal ook worden doorgegeven aan DG TAXUD en we hopen op termijn werk te kunnen maken van de 
grensoverschrijdende goedkeuringen van SBA in Europa. '  
  

  

Ondersteuning van het marketingteam voor potentiële AEO-kandidaten  

  

Verschillende vergunningen binnen bereik indien AEO:   

EIDR / Centralised clearance / Self assessment  

  

  

Nieuw: Rapportage / eAEO /   

UE Trader portal: geeft een overzicht van de vergunning en geeft toegang tot de informatie. Op de website van de sociale zekerheid 

moeten de personen worden aangeduid die gemachtigd zijn om de account te raadplegen voor de vennootschap (links in de 

PowerPointpresentatie)  

  

3C: Competence Customs Center: uitwisseling tussen de operatoren AEO 3C en de douanediensten; deelname aan webinars over specifieke 

thema's   

  

  

Vraag Mauro Giffoni: Kan men een aanvraag indienen voor een andere vennootschap?   

De vennootschap moet dan via de sociale zekerheid een mandaat geven om de aanvraag online te kunnen indienen via de EU Trader 

Portal.  

  

  

  

Agendapunt 2: de informaticasystemen van de douane (Nicolas Laurent)  

  

Aangiftesystemen:  

a) AES: Automated Export System, een trans-Europees systeem voor de controle van de uitvoer. Deadline 1e kwartaal 2023  

b) IDMS: zal PLDA vervangen. Het gedeelte IDMS H7 is reeds operationeel (lage btw-waarde) sinds  1 juli 2021   

c) NCTS fase 5 gepland voor 1e kwartaal 2023.  

 d)  CCI: Centralised Clearance Importation: verschillende fasen. Deadline fase 1: 1 december 2023.  

Er werd voor dit onderwerp een e-learning toegevoegd op de website van de EU.  

Cursus: EU Centralised Clearance for Import (CCI), Phase 1, Section: en (europa.eu)  

e) PN/TS  

Naar aanleiding van de vraag van de heer Giffoni delen onze centrale diensten mee dat er voor het gedeelte IDMS wel degelijk een 

webapplicatie komt.  

  

Systemen voor de aanvraag van vergunningen:  

  

1) KIS-SIC:   

Voor alle douane- en accijnsvergunningen op Belgisch niveau.  

  

2) EU Trader Portal:  

  

Voor grensoverschrijdende vergunningen, portal voor het intoetsen van AEO- en REX-aanvragen.  

  

Met wie contact opnemen?  

Technische problemen: Helpdesk  

  

Niet-technische problemen: team Economische Ondersteuning da.mf.es@minfin.fed.be  

  

Agendapunt 3: oorsprongformulieren   

  

Voorstelling van de formulieren toegelaten exporteur en gescheiden boekhouding.  

  

  

Agendapunt 4: varia  

  

-  Situatie in Oekraïne   

  

10.03.2022 Oekraïense crisis: overzicht van de door de EU genomen maatregelen - Update | Nationaal Forum (naforna.be)  

  

18.03.2022 Oekraïense crisis: FAQ EU | Nationaal Forum (naforna.be)  

  

Oekraïense crisis: Overzicht van de publicaties | Nationaal Forum (naforna.be)  
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Opmerking van Philippe Villa:  

Is er een contactpersoon om de marktdeelnemers te helpen in tijden van crisis? De douane zou reactiever moeten zijn.  

Tijdens de Oekraïense crisis waren er meerdere dagen van onzekerheid/informatieblack-out.  

Iedereen moet enigszins 'zorgen' voor de bewaking van de regelgeving, maar er wordt gevraagd om een gespecialiseerde gesprekspartner 

te hebben bij de douane.   

  

Opmerking van Mauro Giffoni:  

In het kader van de Oekraïense crisis stuurde de kamer van koophandel naar al haar leden een e-mail met de mededeling dat dossiers 

moesten worden goedgekeurd door de douane voordat ze bij het Waals Gewest werden ingediend. De aanvraag doorgeven: 

contactgegevens van de crisiscel?   

  

Opmerking van Karine Walravens:  

Producten voor tweeërlei gebruik: werden de wijzigingen meegedeeld op de website van de douane?  

(Verordening 2021/821)  

Normaal gezien zijn de wijzigingen opgenomen in TARBEL.  

  

Link voor de producten voor tweeërlei gebruik   

CIRCABC (europa.eu)  

  

-  Volgende Forum  

  

Er wordt aan de marktdeelnemers gevraagd wie bereid is om het volgende Forum te ontvangen en te organiseren. Dit zou plaatsvinden in 

juni (datum nog te bepalen).  

  

  

   


