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WG Europese en Algemene Bepalingen 

VERSLAG    01/07/2022 

 

VOORZITTER 
Joelle Delvaux (AAD&A) en Kevin Verbelen (Agoria)  

NOTULIST Bart Engels en Rebecca David 

AANWEZIG 

Bart Engels - AAD&A 
Chris De Clerck - AAD&A 
Erika Verbelen - AAD&A 
Gert Verboven - AAD&A 
Hans Van der Biest - AAD&A 
Immle De Staercke - AAD&A 
Joelle Delvaux - AAD&A 
Kathleen Van Craenenbroeck - AAD&A 
Kristof Vranckaert - AAD&A 
Michel Lequeu - AAD&A 
Nathalie Sterckmans - AAD&A 
Rudi Lodewijks - AAD&A 
Caroline Gubbi - FORWARD Belgium 
Charlotte De Decker - Agoria 
Christina Horckmans - Unizo 
Daan De Vlieger - Vinum & Spiritus 
Diederik Bogaerts - ICC Belgium 
Dimitri Sérafimoff - Forward belgium 
Filip Ackermans - Essencia 
Filip Audenaert - Agoria 
Frederick Verdickt  - ACB 
Gregor Vekemans - CRSNP 
Hilde Bruggeman - NAVES VZW 
Jan Van Wesemael - Alfaport Voka 
Jeroen Defloo - Agoria 
Jessy van Aert - Essenscia 
Kim Van de Perre - NAV 
Kristin van Kesteren-Stefan - Havenbedrijf Antwerpen 
Lucas Verborgh  - ICC Belgium 
Marc Staal - Voka - KVK Limburg 
Michael Van Giel - CRNSp Intris 
Paul Van Den Bulck  - ACB 
Sabine Van Depoele - BCA 
Sylvie Groeninck - Fedustria 
Tom De Ridder - Agoria 

 
 

Agendapunt 1: Procedure  toekenning tijdelijke borg 

• Faciliteit voor houders van kredietrekening. Wanneer het resterende borgsaldo niet voldoende hoog is kan 

er  
• In bepaalde uitzonderlijke gevallen kan er een fictief bedrag toegekend worden door de Algemene 

Administratie van de Douane en Accijnzen/ 

• Van toepassing op de kredietrekening niet de FRCT-rekening 

• Saldo wordt verhoogd (melding van borg in speciën). Betreft toekenning op korte termijn.  

• Aanvraag kan door gestuurd worden naar: da.accounting.revenues@minfin.fed.be 

• Voorwaarden: 

o Bewijs van betaling aan de AAD&A  

o AEO genieten een voordeel  

o Historiek van borgverhogingen wordt bekeken. Meerdere aanvragen worden niet in behandeling 

genomen tenzij omwille van issue met systemen van AAD&A 

mailto:da.accounting.revenues@minfin.fed.be
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o Historiek van betalingen (tijdig/niet-tijdig) 

o Hoogte van borg in verhouding tot gevraagde bedrag 

o Aard van de goederen 

• Hoogte van borg en termijnen na te gaan in PLDA-web: Enkel het volledige bedrag is te bekijken in PLDA.  

• Opmerking: Het betreft enkel uitstel van betaling van de kredietrekening, indien de hoogte van het 

borgbedrag niet voldoende blijkt te zijn. 

Actiepunt: AAD&A vraagt of de operatoren de voorwaarden kunnen nagaan en evalueren, input tegen 24 oktober,ia 

forum.da@minfin.fed.be.  

Agendapunt 2: Customs Expert Group - feedback  

Verslag CEG/SPE/29  

Op 25 april vond de 29ste meeting van de Customs Expert Group on Special Procedures plaats. De volgende onderwerpen 
kwamen aan bod. 

• AEGIS Europe uitte bezorgdheid over de manier waarop de economische voorwaarden bij de toekenning van AV-
vergunningen worden onderzocht. 

• Er is een definitief akkoord over de amendementen met betrekking tot de tijdelijke invoer en wederuitvoer van 
verpakkingen alsook de tijdelijke uitvoer en invoer als terugkerende goederen. Deze zullen eind 2022 gepubliceerd 
worden. 

• Het amenderen van een vergunning na het einde van de geldigheidsduur ervan kan gebeuren wanneer het kantoor 
van aanzuivering aangegeven in de AV-vergunning niet meer bestaat/gesloten is en de regeling nog steeds moet 
aangezuiverd worden. Wanneer een dergelijk amendement plaatsvindt, dient dit te gebeuren op grond van een 
beschikking overeenkomstig artikel 22 DWU. In afwachting van een wijziging binnen CDS, wordt er een verwijzing 
gemaakt naar een gunstige beschikking waarin de vergunning gewijzigd wordt. Dit zal ook in de Guidance 
ingeschreven worden. 

• Er zal ook een verduidelijking in de Guidance komen met betrekking tot de interpretatie van artikel 257(4) DWU 
over de verlenging van de termijn van 6 maanden in het geval van AV met voorafgaande uitvoer. Dit artikel kent 
geen automatische verlenging van aanzuiveringstermijn tot 12 maanden toe. De douane zal bij verzoek van 
verlenging van aanzuiveringstermijn nog steeds nakijken of aan de voorwaarden van de vergunning AV voldaan 
werd.  

• De regeling bijzondere bestemming kan slechts gebruikt worden om emulgatoren te produceren uit palmolie 
wanneer de palmolie louter voor technisch of industrieel gebruik wordt gebruikt anders dan de productie van 
voedsel voor menselijke consumptie. Het douanetoezicht eindigt wanneer kan gewaarborgd worden dat de 
goederen niet geschikt zijn voor menselijke consumptie (art 254(4) DWU). Dit kan zijn wanneer de emulgator 
gevormd is en deze niet geschikt is voor menselijke consumptie of veel later in het productieproces tot op het 
moment de goederen niet geschikt zijn voor menselijke consumptie. Wanneer niet de houder van de vergunning 
maar een andere operator met de goederen aan de slag gaat, zal het douanetoezicht plaatsvinden in het kader van 
een TORO. 

• Wanneer een ATA carnet voorgelegd wordt waarbij het aantal goederen aangegeven op het carnet groter is dan de 
goederen werkelijk aangeboden, kan de douaneautoriteit deze goederen schrappen uit de lijst van goederen 
aangegeven op het carnet. Dit ‘gewijzigde’ carnet zal dan moeten gevalideerd worden door de kamer van 
koophandel. 

• Een vergunning AV werd aangevraagd voor het toevoegen van plastic niet-Unie handschoenen (invoerrecht 
verschuldigd) in een haarkleuringskit die dan het veredelingsproduct zou zijn (geen invoerrecht verschuldigd). 
Vooreerst is hier geen sprake van een veredeling overeenkomstig artikel 5(37) van het DWU. Daarnaast wenste de 
operator gebruikelijke behandelingen overeenkomstig nr 18 van bijlage 71-03 toe te passen waardoor de 
goederencode van de handschoen (invoerrecht verschuldigd) zou wijzigen naar die van een assortiment (geen 
invoerrecht). Dit is echter ook niet mogelijk gezien hier niet de handschoen zelf verpakt wordt, maar toegevoegd 
wordt aan een reeds bestaande kit. Ook een gebruikelijke behandeling overeenkomstig nr 22 van bijlage 71-03 vindt 
geen toepassing omdat niet de handelskwaliteit van de handschoen wordt bewerkstelligd maar wel die van de 
haarkleuringskit. Er kan dus geen AV vergunning uitgereikt worden. 

• Het volledige verslag kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie. 

Verslag CEG/SPE/30  
Op 23 juni 2022 vond de 30ste vergadering van de Customs Expert Group on Special Procedures plaats. De volgende 
onderwerpen kwamen aan bod. 

mailto:forum.da@minfin.fed.be
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/meetings/consult?lang=en&meetingId=43056&fromExpertGroups=true
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• Een eerste punt betrof de interpretatie van ‘de kosten van de veredeling’ zoals in artikel 86(5) DWU 

vooropgesteld, met betrekking tot de douaneschuld voor veredelingsproducten verkregen uit PV. In de 

Guidance on Special Procedures worden slechts enkele principes vermeld waardoor er een verwijzing naar de 

Guidance on customs value and debt toegevoegd wordt. Voor verdere details inzake de toepassing  van artikel 

86(5) DWU kunnen operatoren deze raadplegen. 

• Een korte debriefing mbt het e-ATA carnet waaraan gewerkt wordt en de uitrol voorzien is voor Q3-2023. 

• Vervolgens ging het over de interpretatie van ‘gebrekkige goederen’ in het kader van het uitwisselingsverkeer 

bij PV (art 261 DWU). Een lidstaat wenste dit toe te passen om goederen te vervangen die de klant op een 

website heeft besteld omdat die goederen de klant niet passen of niet bij hem passen (bv. een paar schoenen 

met een andere kleur dan de klant wenst), en zo een dubbele betaling van de douanerechten te vermijden 

indien de klant een nieuw product met de gewenste kenmerken bestelt.  

o Echter, de interpretatie van ‘gebrekkig’ moet in alle bepalingen van het UCC consistent zijn en 
dergelijke ruime interpretatie van dit begrip in het DWU is niet mogelijk. Artikel 148 lid 3 DWU -DA 
mbt ongeldigmaking van een aangifte in het kader van verkoop op afstand kan toegepast worden.  

• Enkele andere onderwerpen werden behandeld maar daarover werd nog geen conclusie bereikt.  

• Het volledige verslag kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie (nog niet beschikbaar op 

24/09/2022). 

 

Agendapunt 3: Wise Persons Group - feedback 

De Algemene Administratie van de Algemene Administratie van de Douane geeft een presentatie omtrent de besluiten van 
Wise Person Group. Het betreft een publicatie van de Commissie,  waar de AAD&A geen invloed op had.  

Momenteel is de Commissie bezig met het verder uitwerken van voorstellen op basis van het rapport. Momenteel 
(24/09/2022) kan de AAD&A nog geen verdere info verstrekken, gezien ze zelf nog wachtende is op uitgewerkte voorstellen 
en teksten. 

De presentatie kunnen jullie hier raadplegen. 

Agendapunt 4: Trade Contact Group - feedback 

• Het volledige verslag kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie (nog niet beschikbaar op 

24/09/2022). 

Agendapunt 5: Oekraïne 

• Informatie omtrent de gelden maatregelen kunnen jullie hier terugvinden: 
https://www.naforna.be/nl/nieuws/crisis-oekra%C3%AFne-overzicht-publicaties. 

• Website Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen: 
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/oekraine-rusland 

• Gelieve steeds de FAQ van de Europese Commissie te raadplegen: https://finance.ec.europa.eu/eu-and-
world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-
ukraine_en#export 

Eventuele vragen kunnen dan nog doorgestuurd worden naar de crisiscel van de Algemene Administratie van de Douane en 
Accijnzen. 

Agendapunt 5: PLDA rapportage 

Stand van zaken op 13 september: Gezien de problemen die zich voordoen met de MyMinfin testomgeving en het feit dat 
deze buiten de bevoegdheid van FON FIN valt kunnen de piloten de rapporten raadplegen in productie-omgeving. 

Het betreft een drietal rapporten van 2019. We ontvangen graag enige feedback tegen 14 oktober. 

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/meetings/consult?lang=en&meetingId=43646&fromExpertGroups=false
https://www.naforna.be/nl/system/files/20220701_Presentatie_WG_EAB.pdf
•%09https:/ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/meetings/consult?lang=en&meetingId=43815&fromExpertGroups=false
https://www.naforna.be/nl/nieuws/crisis-oekra%C3%AFne-overzicht-publicaties
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/oekraine-rusland
https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en#export
https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en#export
https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en#export
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AOB: 

• SWG Onderwaardering : De convenors bekijken dit verder. 

 
 


