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Voorstelling 
Voka Oost-Vlaanderen 

Vrijdag 16.09.2022



Sterke ondernemingen, 
daar wordt iederéén beter van.

(De tweetversie van onze missie)



Oudenaarde 
1856

Dendermonde 
1842

Aalst 
1841

Gent 
1729

Ronse 
1899

Een rijke geschiedenis…



Voka Alliantie
6 Kamers van Koophandel + Vlaams Economisch Verbond (VEV) + Voka Metropolitan



De unieke netwerkorganisatie

van en voor leden



Voka telt 18.000 leden in 
Vlaanderen, waarvan ca. 3.000 in 

Kamer van Koophandel Oost-
Vlaanderen.



Elke dag zijn 310 Voka-
medewerkers aan de slag, waarvan 

50 in 

Oost-Vlaanderen.



Stakeholders



Betrokken bestuur:
de ondernemers bepalen

Leden- ondernemingen
Oost-Vlaanderen

Raad van Bestuur en 
Bestuurscomité

Voka Oost-Vlaanderen

Voorzitter
Jef Wittouck

Gedelegeerd bestuurder
Geert Moerman

Partners Collega’s
Voka Oost-Vlaanderen



Privaat statuut

Onafhankelijk

Financieel
autonoom

Ledenorganisatie van
ondernemingen

Gedecentraliseerd in
een sterke alliantie

Multisectoraal

Onze organisatie kenmerkt zich door…



Inkomstenmodel



Elke dag zijn 310 Voka-
medewerkers aan de slag, waarvan 

50 in 

Oost-Vlaanderen.

Wat doet Voka precies?

IMPACT2.

EXPERT3.

CONNECT1.

“Een gamma aan activiteiten voor een duidelijk doel met onze leden 
als uitgangspunt”

CONNECT



LEDEN

IMPACT CONNECT

EXPERT

Evenementen

Jong VokaCommunities

Breakfastclub

Stamgasten

Bryo

Mandaten

Belangenbehartiging

Social Media

Media

Voka Politica

Lerende Netwerken

Big Refresh

Regiofeesten

Voka Fietst

Plato

“Ondernemers” tijdschrift

Lobby Score Card

Charter 
Duurzaam 
Ondernemen

“Leren van en met elkaar”

Persberichten

Analyses

Voka Vista

Ambassadeursverkiezingen Nieuwjaarsrecepties

Expert classes Ateliers

Legends
and leaders Voka Health

Community



Een dag vol actie!



Onze werkplekken



Onze werkplekken



Wij helpen onze leden

graag een handje.



REGIONAAL FORUM GENT

REGIONALE NOTA MINI-CUSCAR

KIM DE CONINCK
AFDELINGSHOOFD 2DE LIJN REGIO OOST- EN WEST-VLAANDEREN



Externe nota : 

2022/2551N90/EXT/003

Gelijktijdig aanzuiveren van meerdere artikels/items van een 
elektronische summiere aangifte binnen het geautomatiseerd 
systeem goederencomptabiliteit zeevracht Gent, Oostende en 

Zeebrugge met een EDIFACT-bericht CUSCAR 
"TRANSSHIPMENT”



GELIJKLOPENDE PROCEDURES ANTWERPEN-GENT

• Door de eengemaakte havenvennootschap Port of Antwerp-Bruges is 
ook een stroomlijning van de douaneprocedures nog meer een 
noodzaak

• Een gelijke behandeling in de verschillende havens bewerkstelligen



CUSCAR “TRANSSHIPMENT”

• De Transhipment Notification is een procedure die kan worden 
toegepast wanneer goederen van een inkomend zeeschip op een 
uitgaand zeeschip worden overgeladen.

• Voordeel : Opmaak van NCTS-documenten wordt vermeden



WAT IS “TRANSSHIPMENT”?

• "Wanneer goederen in tijdelijke opslag van het vervoermiddel waarmee zij naar de ruimte voor tijdelijke 
opslag zijn gebracht, onder toezicht van hetzelfde douanekantoor worden overgeladen in of op een 
vaartuig, luchtvaartuig of trein waarmee zij het douanegebied van de Unie zullen verlaten, mits de 
volgende voorwaarden zijn vervuld:

• i. de overlading vindt plaats binnen veertien dagen nadat de goederen zijn aangebracht 
overeenkomstig de artikelen 144 of 245 van het wetboek of, in uitzonderlijke omstandigheden, 
binnen een langere termijn die door de douaneautoriteiten is toegestaan wanneer de termijn van 
veertien dagen ontoereikend is rekening houdend met die omstandigheden;

• ii. informatie over de goederen ter beschikking staat van de douaneautoriteiten;

• iii. de bestemming en de geadresseerde van de goederen niet wijzigen, voor zover de vervoerder 
bekend is"



KORTE INHOUD NOTA

• De economische operatoren die gebruik willen maken van de hierna beschreven procedure moeten een aanvraag 
richten aan de dienst Vergunningen van de Regio Gent.  da.vergunningen.gent@minfin.fed.be

• Voor de transshipmentbeweging wordt ter aanzuivering van de ATO een EDIFACT bericht CUSCAR 
"Transshipment" en een intern document opgemaakt.

• Binnen de 3 werkdagen volgend op het einde van de transshipmentbeweging verzendt de betrokken 
economische operator het elektronisch bericht en het intern document.

• Het intern document wordt per e-mail verstuurd aan de douane bevoegd over de plaats waar de 
transshipmentgoederen zijn geladen op het uitvarend zeeschip.

• Ook mogelijk voor bulk en breakbulk mits :

• Extra documenten die moeten kunnen voorgelegd worden op vraag van de douanediensten:

- loslijst (excel-bestand met daarop alle inkomende items)

- laadlijst (excel-bestand met daarop alle uitgaande items)



VERSPREIDING NOTA’S

• Elke nota  die door afdeling 2de lijn wordt uitgegeven heeft een unieke 
nummering die als volgt is opgebouwd

2022/2551N90/EXT/00X

• De nota zal als bijlage bij het verslag van het regionaal forum worden 
doorgestuurd

• De nota is ook terug te vinden op de regionale pagina van regio Gent op 
de site van het nationaal forum. 



REGIONAAL FORUM GENT

UPDATE RUSLAND / OEKRAÏNE

ANNE-SOPHIE LAMMERTYN
ATTACHÉ - KLANTENCOÖRDINATOR TEAM MARKETING GENT



OEKRAÏNE NCTS

• Vanaf 1 oktober 2022: toetreding Oekraïne tot
• Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake 

douanevervoer (CTC = Common Transit Convention) => toetreding tot NCTS

• Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende de vereenvoudiging van formaliteiten in het 
goederenverkeer 

• Circulaire in voorbereiding

• Douanekantoren in Oekraïne als kantoor van doorgang, bestemming of 
vertrek
• Opzoeken kantoren: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/rd/rd_home.jsp?Lang=en

• Vak 51: vermelden eerste kantoor van doorgang op Oekraïens grondgebied

• Vak 1, 1ste deelvak invoer/uitvoer aangiften: IM / EX => EU 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/rd/rd_home.jsp?Lang=en


OEKRAÏNE NCTS

• Uitbreiding borgstellingen met republiek Oekraïne:
• Vergunning doorlopende zekerheid (code 1)

• Contacteer team Borgtochten 

• Aanvullende akte van borgtocht 

• Toevoeging Republiek Oekraïne aan lijst van landen waarvoor borgtocht moet gelden + keuze 
correspondent in Oekraïne

• Na aanvaarding aanvullende akte borgtocht + aanpassing in GMS => transit via Oekraïne mogelijk

• Vergunning ontheffing van zekerheidsstelling (code 0)
• Geen actie nodig: team Borgtochten zal zelf uw vergunning uitbreiden met Oekraïne + aanpassing 

in GMS

• Herziening referentiebedrag: enkel indien met uitbreiding transit-overeenkomst met Oekraïne uw 
activiteiten aanzienlijk uitbreiden
• Via da.vergunningen.gent@minfin.fed.be

• Certificaten TC31 – TC33
• Wijziging op aanvraag via team Borgtochten

• Team borgtochten: da.accounting.guarantees@minfin.fed.be

mailto:da.vergunningen.gent@minfin.fed.be
mailto:da.accounting.guarantees@minfin.fed.be


OEKRAÏNE NCTS

• Model van aanvullende akte van 
zekerheidsstelling inzake 
Uniedouanevervoer en 
Gemeenschappelijk douanevervoer



HANDELSLIBERALISERINGSMAATREGELEN OEKRAÏNE

• Associatieovereenkomst tussen Oekraïne & EU

• Verordening (EU) 2022/870 dd. 30 mei 2022:
• Invoer van goederen van oorsprong uit Oekraïne (unilateraal)

• Industriële producten 0% 

• Opschorting stelsel invoerprijzen

• Tariefcontingenten (staal) opgeheven

• Geen anti-dumpingrechten

• Geen toezicht- en vrijwaringsmaatregelen 

• Van toepassing van 4 juni 2022 tot 5 juni 2023



CONTROLEFORMULIER

• Nieuw controleformulier van toepassing sinds 11/08/2022

• https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/oek
raine-rusland/adviesaanvragen-rusland-en-belarus

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/oekraine-rusland/adviesaanvragen-rusland-en-belarus


INVOER RUWE OLIE / AARDOLIEPRODUCTEN

• Verordening (EU) 2022/879 dd. 3 juni 2022 tot wijziging Verordening (EU) 2014/833
• 6de sanctiepakket

• Verbod op de aankoop, invoer of overdracht, direct of indirect, van ruwe olie of aardolieproducten

• Van oorsprong Rusland of vanuit Rusland uitgevoerd

• Bijlage XXV:

• 2709: ruwe aardolie en olie uit bitumineuze mineralen

• Overgangsperiode t.e.m. 5/12/2022

• 2710: aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; […]
• Overgangsperiode t.e.m. 5/02/2023

• Specifieke overgangsperiodes of uitzonderingen voor bepaalde lidstaten voor specifieke producten

• Importeurs, maar ook alle actoren betrokken bij de invoer (o.a. financiële instellingen, vervoerders, 
verzekeraars,…)

• Verduidelijking via “Bericht aan marktdeelnemers” dd. 3 augustus 2022 door EC:
• https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.296.01.0006.01.NLD&toc=OJ%3AC%3A2022%3A296%3ATO
C#ntr1-C_2022296NL.01000601-E0001

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.296.01.0006.01.NLD&toc=OJ%3AC%3A2022%3A296%3ATOC#ntr1-C_2022296NL.01000601-E0001


INVOER RUWE OLIE / AARDOLIEPRODUCTEN

• België – controle naleving op 2 niveau’s:
• Bestaande contracten

• Voorafgaande registratie via FOD Economie uiterlijk 24/06/2022

• Vak 44: Y840 + contractnummer

• Indien niet ingevuld, zal steeds tussenkomst FOD Economie gevraagd worden.

• Hoeveelheidscontroles:

• Hoeveelheden geregistreerde bestaande contracten zelf te monitoren door importeur

• Verbintenis/Verklaring op erewoord

• https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/oekraine-
rusland/opvolging-6de-sanctiepakket-rusland

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/oekraine-rusland/opvolging-6de-sanctiepakket-rusland


REGIONAAL FORUM GENT

UPDATE AEO

KEVIN VOLKAERT
KLANTENCOÖRDINATOR OOST-VLAANDEREN, TEAM MARKETING AAD&A



AEO: E-MAIL NOTIFICATIE EAEO PORTAAL
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EAEO-STP TRADER PORTAL – E-MAIL NOTIFICATIE

• Meerdere e-mail adressen per ondernemingsnummer mogelijk!

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

Herinneringsmail verstuurd dd. 02/09/2022



AEO: MONITORING

Circulaire 2019/C/77 - 6.2.1. Controle en herbeoordeling van de voorwaarden en criteria

§ 65. Artikel 23, lid 5 van het DWU stelt dat de douaneautoriteiten er voortdurend op toezien dat de houder 
van het AEO-vergunning aan de voor hem geldende voorwaarden en criteria blijft voldoen. 
Artikel 15 DA/DWU stelt dat de douaneautoriteit van afgifte overgaat tot een herbeoordeling van de 
voorwaarden en criteria …
Heden:
• 3-jaarlijkse monitoring (“opvolgingsaudit”) = grondige evaluatie van alle voorwaarden en interne 

processen 
• Start via brief van Klantencoördinator

Monitoring 2023:
• 3-jaarlijkse termijn + samenspraak sCBR

• Start via brief van Klantencoördinator (eind september)

Toekomst:

• Mogelijkse verandering in telling (intern overleg):
• Garantie behandeling dossier (audit)

• Dossier bepaalde entiteiten samennemen
• Continuïteit !



AEO: MONITORING

Termijn tot indiening:

• In eerste instantie tot eind januari

• Uitstel met max 1 maand op verzoek

• Langer uitstel: indien grondige redenen (overleg sCBR)

Kortere opvolging om audits te garanderen en werking te verbeteren

§64 ‘Regelmatig toezicht op de voorwaarden en criteria voor de aflevering van de AEO-vergunning is in de eerste plaats de 
verantwoordelijkheid van de erkende marktdeelnemer’

• bedrijf wordt geacht minstens jaarlijks na te gaan of AEO-gegevens up to date zijn

• verklaring I ter



AEO: MONITORING

Dossier:

• Must:
- Vakken Aanvraag (eAEO): alles dient correct te staan
- Bijlagen aanvraag

- 3) & 4) Beschrijving activiteiten + Locaties + Goederenstroom en douanerisico’s
- Self-Assessment (basis van audit)

- Aanduiding wat verschilt t.o.v. vorige versie

- Bijlagen Self-Assessment
- Toevoeging procedures en Werkinstructies die van toepassing zijn
- Revisies !!

• Overige: indien van toepassing



AEO: MONITORING

Toelichting dossiers MO -> Digitale infosessie

• vrijdag 14/10 (10u-11u)

• dinsdag 18/10 (10u-11u)

• dinsdag 18/10 (14u-15u)

• maandag 24/10 (10u-11u)

=> uitnodiging via mail 

=> Verplicht voor elk AEO-bedrijf



AEO: MUTUAL RECOGNITION AGREEMENTS (MRA)

Wat?
Wederzijdse erkenning van AEO-programma’s tussen EU en derde landen

• Erkenning AEO-vergunning afgegeven onder het andere programma
• Wederzijdse voordelen bieden aan AEO’s uit het andere programma

• Noorwegen, 
• Zwitserland, 
• Andorra, 
• Verenigde Staten
• Japan
• China
• Verenigd Koninkrijk

Doel?
Versterking end-to-end beveiliging van de toeleveringsketen
Enkel voor AEOS en AEOF



AEO: MUTUAL RECOGNITION AGREEMENTS (MRA)

Voordelen?
Specifieke voordelen omvat in elke individuele MRA
Algemeen:
- Minder veiligheidsgerelateerde controles: AEO-statuut positief meewegen in risicobeoordelingen
- Erkenning handelspartner tijdens aanvraagprocedure AEO
- Voorrang bij douaneafhandeling
- Bedrijfscontinuïteitsmechanisme: partijen streven naar beleid om te kunnen inspelen op verstoringen 

handelsverkeer (hogere alarmniveau’s, grenssluitingen, natuurrampen, …)

Toekomstige voordelen: continue beoordeling van MRA tot vaststelling en ontwikkeling aanvullende 
voordelen



AEO: MUTUAL RECOGNITION AGREEMENTS (MRA)

Hoe?
• Enkel voor AEO-bedrijven met veiligheidscomponent (AEOS/AEOF)
• Toestemming uitwisseling bedrijfsgegevens met partnerlanden (Naam, Adres, EORI-nummer, AEO-

nummer)
-> Vak 16 aanvraag AEO

• Uitwisseling EORI-nummer en AEO-nummer met handelspartner
• Automatische Data-uitwisseling (iedere 24u)

• België

• In aanmerking door automatische uitwisseling data



AEO: MUTUAL RECOGNITION AGREEMENTS (MRA)

• China (AEO – ACE)

• Automatische data-uitwisseling
• Douane China: code op aangifte bestaande uit EORI-nummer

vb: BE0……… -> AEO<BE0………>

• Japan

• Uitwisseling MRA-nummer aan partner Japan (12 karakters)
“The European Commission will inform the EU AEOs of these Japanese identification codes by
letter”

• Verenigde Staten (AEO – C-TPAT)

• ‘matching procedure’ tussen EORI-nummer en MID-nummer van producent/exporteur naar VS via 
-> registratie nodig via ‘Customs and Border Protection’: https://mrctpat.cbp.dhs.gov

ERVARING ONDERNEMINGEN?

https://mrctpat.cbp.dhs.gov/


AEO: MUTUAL RECOGNITION AGREEMENTS (MRA)

INFO?

• Guidelines AEO

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/aeo-authorised-economic-operator/aeo-
legislation-and-management-instruments_en

• MRA-agreements en FAQ’s
https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/aeo-authorised-economic-operator/mutual-
recognition_en

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/aeo-authorised-economic-operator/aeo-legislation-and-management-instruments_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/aeo-authorised-economic-operator/mutual-recognition_en
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VRAGENRONDE & VARIA

ANNE-SOPHIE LAMMERTYN
ATTACHÉ - KLANTENCOÖRDINATOR TEAM MARKETING GENT



ORGANIGRAM

• Nieuwe teamchef controle 1ste lijn Roeselare: Wouter Benoit

• da.controle.roeselare@minfin.fed.be

• 0257/836 51

mailto:da.controle.roeselare@minfin.fed.be


CBAM UPDATE

• Initieel verworpen op 8 juni 2022 door EP

• Aangepast voorstel aangenomen op 22 juni 2022 door EP
• Extra productcategorieën: organische chemicalieën, plastics, waterstof, ammoniak.

• Uitbreiding tot indirecte emmissies

• Transitieperiode van 1 januari 2023 tot eind 2026 (i.p.v. 2025)

• ETS vrijstellingen versneld uitgefaseerd tegen 2032 i.p.v. 2035

• Centraal EU CBAM autoriteit

• Export adjustment mechanisme voor meest energie-efficiënte bedrijven

• Opnieuw in onderhandeling met lidstaten



OORSPRONG

• EN: Republic of Türkiye / Türkiye i.p.v. Republic of Turkey / Turkey
• 1 juni 2022: vraag aan EC om nieuwe Engelse benaming te mogen gebruiken
• Éénzijdige toepassing door Turkije sinds 7 juli 2022:

• Preferentiële oorsprongsdocumenten (EUR.1, EUR-MED, etc.)

• Certificaat inzake goederenverkeer A.TR

• In afwachting van officieel standpunt EC: 
• Lidstaten: oorsprongsdocumenten en A.TR-certificaten mogen niet verworpen worden indien 

het enkel om nieuwe benaming gaat die gebruikt wordt

• Firma’s: rekening houden met nieuwe naam bij Engelstalige commerciële document, 
oorsprongsbewijzen of A.TR-certifiaten

• Turkije zal EU-documenten met oude benaming voorlopig niet afwijzen
• Geen duidelijkheid over overgangsperiode



EMCS FASE 4

• Nieuwigheden in loop van 2023

• Voornaamste wijziging: automatisering VGD (Vereenvoudigd 
Geleidedocument)
• Voor reeds in verbruik uitgeslagen goederen in andere lidstaat die voor commerciële 

redenen binnen de EU grensoverschrijdend worden vervoerd

• Voorafgaande borgstelling nog steeds vereist => via bevoegd hulpkantoor

• Go live voorzien 13/02/2023

• Meer info: 
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/appl
icaties-da/technische-documentatie-0/emcs#q4

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/applicaties-da/technische-documentatie-0/emcs#q4


EMCS/AC4 INFOSESSIE

• EMCS fase 4 + nieuwe module AC4 (?)

• Gepland mid-oktober

• Uitnodiging via website Nationaal Forum



UPDATE PLANNING MASP

• Update planning Belgische go-live ICS 2, PN/TS, NCTS phase 5, AES, 
IMDS,…?

• Geen info over wijziging eerder gecommuniceerde planning

• Zie vergadering subwerkgroep Software providers eind september?



EXPORTBEVESTIGINGEN

• Bericht PLDA helpdesk 28/07/2022
• Algemene bug in systeem exportbevestigingen

• Oorzaak in onderzoek

• Tijdelijk gebruik excellijsten

• Update bericht PLDA helpdesk 07/09/2022
• Oorzaak bug achterhaald 

• Patch in oplevering

• Ondertussen: work-around

• Firma’s moeten nazien of openstaande documenten ondertussen wel bevestigd worden.
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REGIONAAL FORUM GENT

• Volgende vergadering werkingsjaar 2022-2023 Oost-Vlaanderen:
• 9/12/2022

• 10/3/2023

• 9/6/2023

Warme oproep voor kandidaat-gastbedrijven! (Oost-Vlaanderen)
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REGIONAAL FORUM GENT

• 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.



Digitaal Oorsprongscertificaat
van aanvraag tot bestemming

Frederik Van Outryve
16 september 2022
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Main issues when transferring documents

International logistics and trade still 
highly depend on paper-based 
documents.

Despite many digitalisation efforts, 
trade partners go back to paper 
when collaborating and transferring 
documents along the chain.

Often, a common interface is 
missing to allow parties to transfer 
digital docs.

Problem

Paper documents:
● Labour intensive and cost inefficient: 

> courier & paper processing
● Rework & exception handling: 

> documents getting lost during transport
● Outdated information:

> info updates don’t reach the final recipient

Doc 
platform

Exporter
Freight

Forwarder
Freight

Forwarder
Importer

Doc 
platform

Authority

Digital documents:
● Digital doc platforms organised as silos:

> digital certificates printed to be send by courier
● Email used to distribute documents

> digital docs processed as if it was paper
● How to verify the authenticity?

Printing documents to sign it manually
● Outdated information:

> info updates don’t reach the final recipient



Solution eTrade 
platform

Exporter
Freight

Forwarder
Freight

Forwarder
Importer

eTrade 
platform

Authority

Secure Document Workflow

Benefits of SDW:
● Transfer the authentic version of your document

> replacing the physical courier bag to transfer digital documents, with audit trail

● Add multiple documents in your Pouch
> multiple documents can be organised in sets or pouches, for more flexibility

● Always the latest information
> get notified of updates & share the latest version with all parties involved

● Collaborate without email
> communicate and work together via SDW

● Integrate & automate your workflow
> with your existing document and trade platforms

Secure Document workflow (SDW) 
enables supply chain partners to 
digitise their document workflows.

Being document-type-agnostic, 
SDW provides functionalities to 
collaborate, share and transfer 
different types of documents.

Via a blockchain-powered network, 
you can transfer authentic 
documents and are able to verify the 
origin using the audit trail.



Audits
Verify on blockchain
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Exporter applies for a CoO 
using DigiChambers 2.0

Recorded on blockchain

Chambers of Commerce issues a 
digital CoO, DigiChambers 
submits the CoO to the 
blockchain network
Recorded on blockchain

Customs Authority can 
verify the authenticity of 
the digital CoO
Registered on blockchain

Logistics service provider 
receives the digital format of 
the CoO that accompany the 
goods
Registered on blockchain

Importer in Singapore 
receives the goods, and 
shares access to the 
digital CoO with Customs
Registered on blockchain

Logistics service provider 
ships to Singapore, and 
transfers the digital CoO to 
the OIA
Recorded on blockchain

Scope of the ongoing pilot with CoO’s



The T-Mining 
network

+1.800
Companies have an 

active account

+24
Different countries 

where users are based

All major logistics service providers connected:

Integrated with major trade platforms:

COO application used by major shippers such as:

6
Destinations currently 

used for COO



Paper vs digital documents

7

E-mail

internet-
based

- versioning conflicts
- no updates
- limited security 
- limited proof of authenticity
- limited audit trail 
- digital, not automated, no workflow

- single source of truth
- notification of events
- role-based security 
- guaranteed authenticity
- audit trail of all transactions
- API integration supported

allows to 
distribute 

information

Secure
Document
Workflow

allows to transfer 
ownership of 
documents

Paper

paper-
based

- single source of truth
- no updates
- no security 
- limited proof of authenticity
- no audit trail 
- analogue, not automated, no workflow

allows to transfer 
ownership of 
documents



Voordelen van Secure Document Workflow:
● Webbased - Alle CO’s op één plaats

● Audit log - welke CO werd al doorgestuurd en welke niet?

● Pouch - toevoegen van eigen documenten

● User beheer - onbeperkt aanmaken van eigen gebruikers

● Sharing - selectief delen van CO’s met partners op 
bestemming, kiezen zelf of ze digitaal werken

● API - koppeling aan bestaande freight forwarding software 
of ERP systeem voor een volledig automatische flow

● Overheid - koppeling naar douane platformen in landen 
van bestemming zoals Egypte en Singapore



Benefits for 
exporters
What are the benefits for exporters, 
using the blockchain infrastructure 
to get and transfer their CO’s 
digitally to the destination?

Benefits 
for all 
actors

Decreas
e cost

Increase 
trust 

between 
stakeholder

s

Audit trail

Archiving

Increase 
efficiency

Authenticit
y can be 
verified

Avoid 
goods 

stuck at the 
border

Paperless 
process

Enhance 
collaborati

on



Getting started with Secure 
Document Workflow is easy.

Setup your account, connect your 
business partners, and start 
digitizing your document flows.

Get started 
today

Step <1> Activate the SDW feature in DigiChambers 2.0
Log into your existing DigiChambers 2.0 account and activate the Secure Document 
Workflow connection. Select the destinations you want to start with.

Step <2> Complete your registration
Follow the steps in your invitation email to set up your account. You can now start 
receiving digital documents. 

Step <3> Invite your business partners
Invite your business partner at destination to SDW. Once they have set up their account, 
you have a secure connection and you can start sharing digital document pouches.

For the SDW API, please feel free to contact us to receive more information and technical 
documentation

Pilot tot einde 2022



Improve efficiency and security in maritime supply chains 
by leveraging decentralised technologies such as blockchainOur Mission 


