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CBAM

• Carbon Border Adjustment Mechanism

• Onderdeel van European Green Deal / Fit for 55

• Doel: “carbon leakage” voorkomen
• EU productie vs invoer van koolstofintensieve producten

• EU producenten => aankoop emissierechten op EU emissiemarkt (EU ETS)

• Non-EU producenten die niet onder ETS vallen maar exporteren naar EU markt => 
emissierechten ontweken

• Gelijk speelveld creëren



CBAM

• Welke producten?
• Cement: 2523

• Ijzer & staal: 72/73

• Aluminium: 76

• Meststoffen: 28 / 31

• Elektriciteit: 2716 00 00

• Hydrogenen & polymeren: 39 

• Organische chemicaliëen: 29

• Uitbreiding lijst producten in komende jaren (?)



CBAM

• Alle invoeren van non-EU landen
• Uitzondering: landen die aangesloten zijn aan EU ETS systeem bv. EEA & Zwitserland

• Speciale regeling voor elektriciteit

• >150 EUR zendingen

• EU CBAM autoriteit?

• Timing?
• Vanaf 1 januari 2023 (?) tot eind 2025: rapporteringsplicht

• Emissies!

• Vanaf 2026 (?): finaal systeem in voege met CBAM certificaten



CBAM

• Hoe info over emissies verzamelen?
• EU register van CBAM importeurs/aangevers (“Authorized Declarant”)

• Jaarlijkse CBAM aangifte

• Emissieberekening o.b.v. info via non-EU producent

• Indien niet mogelijk => default values

• Kostprijs?
• Prijs certificaten o.b.v. wekelijkse gemiddelde prijs van EU ETS certificaten (€/ton CO2)



CBAM

• Stemming Europees Parlement 8/6/2022: uitgesteld 

• Terug naar milieucommissie

• Rol douane?
• Controle op registratie aangever

• Rapportering invoeren aan bevoegde autoriteiten?



REGIONAAL FORUM GENT

MASP-C

BART ENGELS
ATTACHÉ – ALGEMEEN BELEID



MASP-C

JUNE 10TH, 2022



TABLE OF CONTENT

• Context

• Processes

• MASP-C Support



CONTEXT



CONTEXT

• Customs procedures must satisfy the needs of a world in constant 
evolution

• Analysis has shown that adapting all the existing systems is less efficient 
than starting from scratch

• More information on the European Commission website: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/electronic-customs_fr

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/electronic-customs_fr


PROCESSES



PROCESSES

BEFORE ARRIVAL
ICS2

TRANSIT
NCTS PHASE 5

AT ARRIVAL
PN TS

IMPORTATION
IDMS + CCI

EXPORT
AES



ICS2 (IMPORT CONTROL SYSTEM 2)

• Before goods arrive in UE

• Evaluate if goods can enter and should be controlled

➔Operator must submit an ENS (Entry Summary Declaration)

Three main phases: 

- March 2021: air express, postal air 

- March 2023: air general cargo

- March 2024: everything (maritime, road, rail)



PN TS (PRESENTATION NOTIFICATION/TEMPORARY STORAGE)

• When goods have arrived

• Temporary storage for max 90 days

• Functions as goods accounting

• Will be standardized for the entire country

• Belgian PN/TS application will also be used by France, Sweden and Malta



IDMS (IMPORT DECLARATION MANAGEMENT SYSTEM)

• The process is very similar to what exists in PLDA

• Validation for the payment of excises, import duties and VAT

• Biggest changes:  CCI + eCommerce (since July 1st, 2021, declaration are 
made with H7)



CCI (CENTRALIZED CLEARANCE IMPORT)

• In most cases (99%), there is a Belgian declarant working for an Belgian
economic operator for goods in Belgium

• However, we currently have 27 different systems in Europe

➔We need CCI to centralize all the information

• CCI allows you to declare, from any EU member country, any merchandise 
present in any EU country



NCTS PHASE 5 (NEW COMPUTERIZED TRANSIT SYSTEM)

• Adapting the existing NCTS is not efficient (more than 70% of changes)

➔New NCTS phase 5 is needed

• Three main changes: 
• Possibility to submit a declaration without the merchandise (type D)

• Possibility to declare incidents that happen during a transit in a new office in NCTS

• Link between the transit and the export declaration



AES (AUTOMATED EXPORT SYSTEM)

• Is an upgrade to ECS (Export Control System)

• Link with NCTS

• Centralized Clearance Export (counterpart of CCI)



MASP-C SUPPORT



MASP SUPPORT

Who to contact?

@Economic Support 
da.mf.es@minfin.fed.be

vs 

@Helpdesk

Helpdesk

Economic
Support

Economic
Support

Helpdesk

Niet-technisch
Non-technique

Technisch
Technique

Pre-implementatie
Pré-implémentation

Post-implementatie
Post-implémentation

about:blank


FAQS

• FAQs on the different processes are available here: 

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/applications-
da/masp-electronic-customs/applications-masp

• Updates also available on NAFORNA’s website:

https://www.naforna.be/

MASP – in depth presentation

Upcoming Meetings:

23/06: WG Digitale Strategie / GT Stratégie Digitale: NCTS p5 – Test Environment

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/applications-da/masp-electronic-customs/applications-masp
https://www.naforna.be/
https://www.naforna.be/nl/nieuws/26012022-open-forum-masp-processen


RUSLAND & WIT-RUSLAND 



OVERZICHT

• Basis: Verordening 833/2014 dd. 31 juli 2014 (Krim-annexatie)
• 8 wijzigingsverordeningen

• Laatste: Verordening 2022/879 dd. 3 juni 2022

• Geconsolideerde versie: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220413

• Overzicht verordeningen: https://www.naforna.be/nl/nieuws/crisis-
oekra%C3%AFne-overzicht-publicaties

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220413
https://www.naforna.be/nl/nieuws/crisis-oekra%C3%AFne-overzicht-publicaties


HUIDIGE MAATREGELEN UITVOER / OVERSLAG

• Dual use goederen (bijlage I Verordening 2021/821)

• Goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking 
van Rusland

• Goederen voor olie-exploratie en –productie

• Goederen en technologie voor olieraffinage

• Goederen voor gebruik in lucht- en ruimtevaart

• Wapens & aanverwant materiaal

• Goederen en technologie voor de zeescheepvaart

• Luxegoederen (statistische waarde / artikel > 300 euro)
• Huishoudtoestellen >750 EUR
• Multimedia producten >1000 EUR
• Voertuigen >50000 EUR (Motorfietsen >5000 EUR)
• (ski)liften >5000 EUR
• Muziekinstrumenten >1500 EUR

• Goederen die bijdragen tot versterking Russische industrie



HUIDIGE MAATREGELEN INVOER

• Wapens & aanverwant materiaal

• Ijzer- en staalproducten

• Goederen die omvangrijke inkomsten genereren voor Rusland

• Steenkool & andere vaste fossiele brandstoffen

• Ruwe olie en olieproducten



UITZONDERINGEN

• Humanitaire doeleinden, noodsituatie op gezondheidsgebied, 
(natuur)rampen

• Medische of farmaceutische doeleinden

• Tijdelijke uitvoer producten voor gebruik door nieuwsmedia

• Software-updates

• Communicatieapparatuur voor consumenten

• Cyberveiligheid & inforamtiebeveiliging voor natuurlijke personen, 
rechtspersonen, entiteiten en lichamen in Rusland (niet: regering en 
ondernemingen die onder zeggenschap van die regering staan)

• Persoonlijk gebruik natuurlijke personen



HOUTPRODUCTEN

• Europese Houtverordening – FOD VVVL – DG Leefmilieu

• Controle op illegale houtkap in Rusland onmogelijk geworden

• Oorsprong Rusland en Wit-Rusland: geen vrij verkeer meer

• Oorsprong Oekraïne:
• Krim / Sebastopol / Donetsk / Loehansk: geen vrij verkeer

• Gebieden met militaire gevechten: geen vrij verkeer

• Andere gebieden: wel nog mogelijk



ROL AAD&A

• AAD&A: enkel controle- en stopfunctie

• Adviesaanvragen => controleformulieren
• Niet verplicht, sterk aangeraden (= tijdsbesparing)

• Beoordeling: door bevoegde autoriteit
• Gewest

• FOD Economie

• Dual use goederen => inbeslagname 

• Embargo => bevriezing



VAK 44

• Correcte vermelding certificaatcodes in vak 44

• Opgenomen in TARBEL



ZEEBRUGGE

• Export & invoer met kantoor Zeebrugge
• Aangifteselectie via SEDA

• Documentaire controle of fysieke controle

• Overslag van goederen via Zeebrugge
• Non-EU goederen die niet voor EU bestemd zijn

• Controle van manifesten
• Manifest HS code (6 cijfers) vs. Verordeningen (8 of 10 cijfers)

• Per manifest: lijst met geblokkeerde containers
• Bijkomende info opvragen (B/L, factuur, etc)



INPUT FIRMA’S

• Hoe hebben jullie de afgelopen maanden ervaren?

• Zijn er nog zaken / issues waar jullie nog tegenaan lopen?

• Wat zou beter kunnen?
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EAEO-STP TRADER PORTAL – E-MAIL NOTIFICATIE



EAEO-STP TRADER PORTAL – E-MAIL NOTIFICATIE

• Meerdere e-mail adressen per ondernemingsnummer mogelijk!

• Opgelet: e-mail adres niet vergeten in te vullen! voorkeuren



NOTA’S

• Via regionale pagina Regio Gent: https://www.naforna.be/nl/gent

• Externe regionale nota’s vanuit 2de lijn

• Upcoming: nota i.v.m. mini-CUSCAR

• Nationale externe nota’s via Fisconetplus

https://www.naforna.be/nl/gent


OPENINGSUREN TAO GENT

• Vraag: Behandeling regularisaties door TAO op vrijdag, tot welk uur 
gegarandeerd?

• Werkingsuren TAO: ma-vr / 8u-16u30 

• FIFO

• Normaal elke dag 1 dedicated persoon voor regularisaties (in 
vakantieperiodes moeilijker te organiseren)



AFSTEMPELEN OORSPRONGSDOCUMENTEN

• Bij binnenlandse 1ste lijn controle teams:
• Standaard procedure:

• Binnenbrengen documenten: elke werkdag 8u30 – 12u (niet op feest- en brugdagen federale 
overheid)

• Afhaling documenten volgende werkdag 8u30 – 12u

• Menen-LAR: enkel documenten gelinkt aan de geselecteerde fysieke controle worden 
afgestempeld

• Dringende tussenkomsten: telefonisch contact opnemen, volgens beschikbaarheid 
personeel

• Fysiek viseren oorsprongsdocumenten vermijden door:
• Zendingen <6000 EUR: verklaring op handelsdocument zonder vergunning TE
• Zendingen >6000 EUR: verklaring op handelsdocument met vergunning TE
• REX-systeem toepassen voor SAP-stelsel / LGO & bilaterale FTA’s (Canada, VK, Japan,…)



DOSSIERS POMPHOUDERS – TERUGBETALING CLIQUETS

• HK Zeebrugge:
• Dossiers ingediend: 361

• Volledig afgewerkt: 285

• Nog in onderzoek 1ste lijn: 53

• Nog in behandeling: 19

• HK Gent:
• Dossiers ingediend: 331

• Volledig afgewerkt: 175

• Nog in onderzoek 1ste lijn: 38

• Nog in behandeling: 118 (deels in onderzoek)



E-MAIL HULPKANTOOR ZEEBRUGGE

• Vanaf 1 juni 2022:

• Voor NCTS: da.ncts.zeebrugge@minfin.fed.be

• Voor EMCS: da.emcs.zeebrugge@minfin.fed.be

• Voor Goederencomptabiliteit Zeevracht: da.buek.hk.gc.zeebrugge@minfin.fed.be

• Voor alle andere zaken blijft de algemene mailbox bereikbaar: 
da.hk.zeebrugge@minfin.fed.be

mailto:da.ncts.zeebrugge@minfin.fed.be
mailto:da.emcs.zeebrugge@minfin.fed.be
mailto:da.buek.hk.gc.zeebrugge@minfin.fed.be
mailto:da.hk.zeebrugge@minfin.fed.be
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CONTACTGEGEVENS



EU PUBLIC CONSULTATION

• EU bevraging i.v.m. accijnzen op alcohol

• Deadline 4/7/2022

• https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/13249-Excise-duty-on-alcohol-and-alcoholic-
beverages-evaluation-of-excise-duty-rates-and-tax-structures_en

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13249-Excise-duty-on-alcohol-and-alcoholic-beverages-evaluation-of-excise-duty-rates-and-tax-structures_en


UITVOERBEVESTIGINGEN VOOR E-AD’S - ALTERNATIEF BEWIJS 

• TAO: grote achterstand uitvoerbevestigingen – alternatief bewijs

• Voor export e-AD’s:
• Bericht van uitgang van uitvoeraangifte zuivert uitvoer e-AD aan

• Bij schrijven HK met verwittiging of minnelijke schikking voor niet-aanzuivering e-AD

• Maar reeds actie door firma ondernomen om uitvoeraangifte (douane) aan te zuiveren 
met mail naar TAO

• Mail TAO doorsturen naar HK

• HK zal dan taak TAO overnemen voor manuele aanzuivering uitvoeraangifte, waardoor e-
AD automatisch aangezuiverd wordt in EMCS.

• Minnelijke schikking kan dan afgesloten worden (o.b.v. aangezuiverde e-AD).



ONTBREKENDE UITVOERBEVESTIGINGEN

• Belangrijkste oorzaken:
• Onvolledige manifesten:

• Link met exportbevestiging kan niet gemaakt worden

• Ontbrekende aankomstmelding door goederenbehandelaar bij uitvoer via bv. haven 
Antwerpen

• Dubbel opgemaakte uitvoeraangiften

• Exportbevestigingen goed zelf opvolgen!

• AEO? Maak gebruik van de vereenvoudiging!
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• Volgende vergadering werkingsjaar 2022-2023 Oost-Vlaanderen:
• 16/9/2022

• 9/12/2022

• Nieuwe convenor voor West-Vlaanderen voor werkingsjaar 2023-2024: 
Leonid Guz

Warme oproep voor kandidaat-gastbedrijven! (Oost-Vlaanderen)
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• 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:
• Anne-Sophie Lammertyn (anne-sophie.lammertyn@minfin.fed.be)

• Pascal Buysse (pascal.buysse@voka.be)

mailto:anne-sophie.lammertyn@minfin.fed.be
mailto:pascal.buysse@voka.be


VRAGENRONDE



BEDANKT VOOR UW DEELNAME AAN HET REGIONAAL FORUM !

DEZE SLIDES ZIJN LOUTER INFORMATIEF EN KAN DE AAD&A NIET 
VERBINDEN.


