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Agendapunt 1: Alternatieve bewijzen bij ontbreken bericht van uitgang
Volgende actiepunten zijn gerealiseerd:
Informatie over alternatieve bewijsvoering naar de convenors (en Walter Vanden Houte, BUEK) doorsturen (Jan Van
Wesemael)
Problemen en klachten doorsturen naar de convenors dorothy.cardoen@minfin.fed.be & Jan.Robbroeckx@eu.umicore.com
(leden van de werkgroep Uitgaan)
Procedures voor alternatieve bewijsvoering bij uitvoer (het Port Community System en de aanpak in Nederland en
Duitsland) bespreken met de dienst wetgeving met het oog op een voor alle partijen aanvaardbare oplossi ng voor dit
aanslepend probleem (Dororthy Cardoen)
Inventaris maken van de klachten en problemen (convenors)
Analyse maken van procedure provisiedocumenten in Antwerpen (Dorothy Cardoen)
Volgende punten werden besproken:
Beschrijving van de problemen op het kantoor Zaventem (Dorothy Cardoen)
Beschrijving van het proces van uitgaan via APCS in de haven van Antwerpen met presentatie in bijlage (Dorothy Cardoen)
Een gelijkaardig schema als dat van APCS in Antwerpen zal worden opgesteld voor het kantoor Zaventem (zie actie 1)
Doel is om vóór de zomervakantie het afleveren van het bewijs van uitvoer op het k antoor Zaventem onder controle te
hebben (zie actie 2)
Beschrijving met presentatie (Dorothy Cardoen) van de huidige regelgeving op vlak van alternatieve bewijsvoering waarbij
een onderscheid moeten worden gemaakt tussen
o
De loutere uitvoer zonder transitaangifte
o
De uitvoer gevolgd door transitaangifte
In geval van uitvoer zonder transitaangifte wordt verwezen naar artikel 335 van de Implementing Act (zie actie 3)
Verder wordt in de presentatie van Dorothy Cardoen bevestigd dat de vaststelling van uitvoer v ooral belangrijk is voor de
BTW-administratie die daarbij verwijst naar een geheel van bewijsstukken
De mogelijkheid wordt besproken waarbij AEO bedrijven (inclusief douane -expediteurs) een excel file kunnen bezorgen
aan de douane met uitvoeren waarvan de uitvoer (nog) niet werd vastgesteld, waarbij de eigenlijke datum van uitvoer
voor problemen kan zorgen
Niet besproken maar wel meegedeeld door Jan Van Wesemael. De douane -expediteurs vragen om - in geval van niet voor
uitgang bevestigde uitvoeraangiften - niet alleen het nummer van uitvoeraangifte mee te delen. Zij vragen aan de
administratie om ook aan aantal andere gegevens van de uitvoeraangifte mee te delen. Dit is naar analogie met een
voorstel van de WG bijzondere regelingen waarbij aan AEO bedrijven p eriodieke rapporten zouden bezorgd worden met
overzicht van de aangiften en vermelding van gegevens die in bepaalde vakken van de aangifte zijn opgenomen. Werner
Rens zou dit binnen de AAD&A verder opnemen (zie actie 4).

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

1. Een automatisering op het kantoor Zaventem voor de opvolging van de
uitvoerbevestiging realiseren, naar het voorbeeld van APCS in Antwerpen
2. De administratie zet extra personeel in op het kantoor Zaventem om
vóór het zomerverlof de achterstand op vlak van uitvoerbevestiging weg te
werken.

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

AAD&A

30/06/2017

AAD&A Finances

30/03/2017
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3. Met Nathalie Delestienne, hoofd Finances, tot een eenvormige aanpak
voor alternatieve bewijsvoering bij uitvoer komen
4. Afstemmen met Werner Rens of AEO bedrijven (inclusief douaneexpediteurs) een overzicht kunnen krijgen van niet voor uitgang
bevestigde uitvoeraangiften met vermelding van gegevens die in bepaalde
vakken van de aangifte zijn opgenomen

Dorothy Cardoen

Dorothy Cardoen

28/4/2017

28/4/2017

Agendapunt 2: Consolidatie
Volgende actiepunten zijn gerealiseerd:
De werkgroep consolidatie werd nog niet opgestart, maar er is een duidelijke intentie van de deelnemers om dit
eerstdaags te realiseren (zie actie 1).
Volgende punten werden besproken:
De BTW-administratie (dhr Marc Michiels in een onderhoud met Jan Robbroeckx) heeft meegedeeld dat een draft van
interne instructie werd opgesteld waarbij aan controlerende ambtenaren wordt gevraagd om:
o
In geval van consolidatie
o
een uitvoeraangifte die werd ingediend op douanekantoor in andere Lidstaat dan België
o
ook als element van bewijs van uitvoer te beschouwen
o
indien de verkoper aantoont dat niet hij (maar wel de consolidator) verantwoordelijk is voor het indienen van de
uitvoeraangifte
o
en op voorwaarde dat dit eerder uitzonderlijk dan systematisch voorkomt
o
en op voorwaarde dat de gegevens op de verkoopfactuur overeenstemmen met die op de uitvoera angifte
Jan Robbroeckx volgt dit verder op (actie 2)

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

1.

Bijeenkomen om de stand van zaken Consolidatie te bespreken

Dorothy, Kristin Van
Kesteren-Stefan
(Havenbedrijf
Antwerpen) en John
Kerkhof (Havenbedrijf
Antwerpen)

28/4/2017

2.

Stand van zaken geven over de nieuwe BTW instructie

Jan Robbroeckx

28/4/2017

Agendapunt 3: Single Window
Volgende actiepunten zijn gerealiseerd:
De stuurgroep heeft akkoord gegeven voor de opstart van de werkgroep Single Window
Volgende punten werden besproken:
De nieuwe werkgroep komt bijeen op 28/2.

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Stand van zaken werkgroep Single Window meedelen

Ilker Ayden

28/04/2017

Agendapunt 4: Andere punten die werken besproken
-

De praktische procedure voor het aanleveren van provisiegoederen we rd besproken en bevestigd (Dorothy Cardoen)

-

Het onderwerp “herhaalde controles” werd overgebracht naar de werkgroep Niet -Fiscale Maatregelen (eerste vergadering
op maandag 20/2/2017)

-

In verband met artikel 329 IA heeft Els De Bruyn (Dienst OEO – Expertise Wet- en Regelgeving – Afdeling
Douanewetgeving) volgende informatie meegegeven:

-

in verleden twee gezamenlijke meetings met vertegenwoordigers van douane en van accijnzen georganiseerd door COM,
met name op 5/7/16 en 7/10/16.

-

probleem met dit artikel is dat douane en accijnzen andere doelstellingen hebben. De douane wenst zoveel mogelijk te
faciliteren en voor accijnzen is het belangrijk dat de betrokken goederen effectief de EU verlaten zodat geen accijnzen
verschuldigd worden.

-

wat werd er nu concreet beslist na deze twee meetings? 1) dat artikel 329, lid 8 IA voorlopig wordt geschrapt. COM heeft
dit opgenomen in zijn ontwerpvoorstel tot wijzigingen aan IA. Er is echter nog geen exacte datum voorzien voor de
goedkeuring van dit ontwerpvoorstel tot wijziging IA (richtdatum najaar 2017?). 2) er werd besloten om een werkgroep op
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te richten voor discussie rond problematiek art. 329 IA. Zoals mevrouw Decubber reeds zei, is België echter niet
geselecteerd voor deelname aan deze werkgroep. De resultaten van deze werkgroep worden verwacht in juni 2017. Daarna
zal verder worden gekeken hoe art. 329 IA eventueel zal aangepast worden.

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Stand van zaken meedelen over toepassing van artikel 329 IA

Els De Bruyn

30/06/2017

De volgende vergadering zal op 28/4/2017 om 10.00 u plaatsvinden.
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