
 

Informatiemanagement – Automatisering 
North Galaxy – Toren A13, Koning Albert II -laan 33, 1030 Brussel 

In januari 2022 verstuurde de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een communicatie 

over de meest gemaakte fouten in het ECS/2 proces. Hierin stond onder andere informatie over hoe een 

terugkerende Transfer van Afhandelaar naar Agent te behandelen. Met deze communicatie wenst de 

AAD&A de werkwijze nogmaals te benadrukken. 

In de communicatie kan je informatie terugvinden over: 

- Een terugkerende Transfer (van afhandelaar naar agent) 
- De mogelijkheid voor de agent om het Confirmation bericht te ontvangen via e-mail 

 

De informatie kan je raadplegen in de bijlage! 
 

Betreft: Bericht Confirmation Handling 

 

Deze communicatie bevat twee onderdelen: 

 

1. Een terugkerende Transfer van Afhandelaar naar Agent 

Op 31/01/2022 werd gecommuniceerd over de meest gemaakte fouten in het ECS/2 proces. 

Hierin werd mede uitgelegd hoe een terugkerende Transfer van Afhandelaar naar Agent 

behandeld dient te worden: 

Newsflash ECS2 - 

common mistakes.msg
 

 

Door een nieuwe communicatie rond te sturen wordt de werkwijze nogmaals benadrukt. 

Uw bericht van 

 

 

Uw kenmerk: 
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Indien een Transfer wordt teruggestuurd van Afhandelaar naar Agent, dient de Agent in de 

mogelijkheid te zijn om deze Transfer te accepteren met het “Confirmation Handling” bericht. 

Op die manier staan de goederen terug onder verantwoordelijkheid van de Agent en kan deze op 

zijn beurt wijzigingen doorvoeren. 

 

Technische specificaties van dit bericht zijn terug te vinden via volgende link: 

Actueel | FOD Financiën (belgium.be) 

 

2. Ontvangen van “Confirmation Handling” berichten via e-mail 

 

Voor agenten die graag de “Confirmation Handling” berichten ontvangen die werden ingestuurd 

door de Afhandelaar als acceptatie van de Transfer, wordt de mogelijkheid voorzien om dit via e-

mail te doen. 

Agenten die geïnteresseerd zijn dienen voor 28/02/2023 het mailadres door te geven waarop 

Douane deze berichten mag insturen. De mailadressen worden in bulk opgeladen, waardoor het 

niet mogelijk is om op korte termijn nadien nog mailadressen toe te voegen. 

Contactgegevens (Naam, EORI en E-mailadres) mogen doorgegeven worden aan 

thomas.van.asch@aircargobelgium.be  

 

 

 

Gelieve bij vragen contact op te nemen met Klara Pasgang: klara.pasgang@minfin.fed.be. 
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