Regionale werkgroep Hasselt
VERSLAG

29 JUNI ’17

CONVENOR

Cathérine Dreesen (Voka – Vlaams netwerk van ondernemingen) - Eric De Smedt (AAD&A)

NOTULIST

Eric De Smedt

AANWEZIG

VERONTSCHULDIGD
AFWEZIG

AAD&A: Sophany Ramaen, Eric De Smedt, Patrick Van de Broeck, Rudi Lodewijks, Nathalie
Sterkmans, Agnes Lahou
Leden van Voka – KvK Limburg, Voka – KvK Kempen, Voka – KvK Mechelen: Acros Organics, WA
Customs België, Graco, Capsugel, Tessenderlo Chemie, Mazda Europe, Stanley Blac k & Decker,
Scania, Borealis, Janssen Pharmaceutica, Hino Motors, Actius, Gondrand
AAD&A: /
Federatie Voka: /
AAD&A: /
Federatie Voka: Essers, Neovia Logistics, Aurubis, Kuehne & Nagel, Nike

Agendapunt 1: Lossingsverschillen bij T-documenten
Uiteenzetting richtlijnen lossingsverschillen bij aankomst door Agnes Lahou.
Procedure bij aankomst met T-documenten: Lossingsbemerkingen bij toegelaten geadresseerde (Toepassing art.315
UCC)
Vastgesteld probleem
Voorgeschreven richtlijnen worden door operatoren niet correct toegepast.
Lossingsbemerkingen worden niet geregistreerd of ingegeven buiten de geldigheidstermijn van het T -document.
Zendingen worden conform aangegeven ondanks lossingsverschillen en nadien wordt ten onrechte een verzoek tot regularisatie
ingediend ingevolge de tekorten bij lossing.
Gevolgen
Onnodig werk voor regiekamer en dienst TAO (Team Aangifte Opvolging).
Briefwisseling vanuit regiekamer naar operatoren voor het bekomen van de lossingsrapporten blijft onbean twoord.
Ten onrechte verzoeken tot regularisaties van aangiften die conform werden bevonden.
Te volgen procedure door vergunninghouders
Bericht van aankomst (IE007) onmiddellijk in te geven door de toegelaten geadresseerde bij aankomst van de zending.
Na ontvangen toelating tot lossing moeten de lossingsresultaten (IE044) worden medegedeeld uiterlijk binnen de 3 dagen na de
verkregen toelating tot lossing.
Administratieve maatregelen
- Mogelijkheid tot oplegging van administratieve boetes
- Intrekking van vergunning bij herbeoordeling ingevolge het niet naleven van de voorschriften.
- Aanpassing controleplan door SCBR.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Overleg afdelingshoofd TAO en Ontvanger kantoor Mechelen

Agnes Lahou / Lucrece
Schelstraete

14 augustus ‘17

Agendapunt 2: Anti-forestallingmaatregelen
Voorstelling Ant-forestallingmaatregelen (zie bijlage) door Patrick Van de Broeck.
Agendapunt 3: 3 C’s
Voorstelling 3C Customs Competence Centers (zie bijlage) door Nathalie Sterkmans.
Meer informatie (ppt en rapport) is terug te vinden in het verslag van de WG Communicatie van 23 juni 2017.
Agendapunt 4: Herbeoordeling van vergunningen - Stavaza
Info herbeoordeling vergunning in de regio Hasselt door Rudi Lodewijks.
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Agendapunt 5: Verhuis douanelocaties in Mechelen - Stavaza
Verhuis van Douaneplein naar Zwartzustersvest is voorzien in 2018.
Agendapunt 6: Agendapunten leden VOKA – vragen en antwoorden
Vraag
Door het verdwijnen van het entrepot type D en E met D procedures zal het niet meer mogelijk zijn om de douanewaarde te
hanteren berekend op het moment van de inslag in het entrepot en gebruik te maken van de automatische vereenvoudiging
(domiciliëring) bij uitslag uit het entrepot.
Antwoord
De douanewaarde wordt bepaald op basis van de prijs van de verkoop van de laatste transactie on middellijk voorafgaand aan het
binnenbrengen van de goederen in het douanegebied van e Unie.
Indien er op dat moment geen transactie (verkoop) heeft plaats gevonden (bv. consignatiezendingen) en deze goederen werden
opgeslagen onder de douaneregeling douane-entrepot dan wordt de verkoop die plaatsvindt in het douane-entrepot als basis
genomen voor de bepaling van de douanewaarde (mits ze voldoet aan de voorwa arden art. 70§3 van het DWU-art; 182§2 IA).
De automatische vereenvoudiging bij uitslag ten verbruik werd door het in voege treden van het DWU vervangen door een
ambtshalve vergunning EIDR – invoer – vrij verkeer met globalisatie en vrijstelling van kennisgeving. Deze ambtshalve afgeleverde
vergunning zal moeten worden herbeoordeeld voor 1 mei 2019 en worden vervangen do or een definitieve vergunning. We
verwachten dat een aantal vergunninghouders niet gaan voldoen aan de criteria om de faciliteiten van de ambtshalve afgeleverde
vergunning te behouden.
Vraag
Graag had ik het topic werking van de douane & koerierdiensten toegevoegd.
Antwoord
Binnen de regio Hasselt vervullen de koerierdiensten geen douaneactiviteiten.
Dit item dient te worden besproken in de werkgroepen van het Nationaal Forum aangezien het topic de regio Hasselt overstijgt.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Probleem voorleggen aan centrale diensten

Sophany Ramaen

31/08/2017

Vraag
Blijkbaar kan een oorsprongsverklaring op factuur enkel maar op één document worden af geven en dit is een probleem indien
de uitvoerdocumenten worden opgemaakt aan de hand van een proforma facturen want dan kan deze verklaring niet
worden overgenomen op de factuur die naar de klant wordt verzonden .
Antwoord
De oorsprongsverklaringen mogen op meer dan één document worden afgegeven op voorwaarde dat er een duidelijke link (vb.
ordernummer) is tussen beide documenten en deze documenten o.a. duidel ijke gegevens bevatten van de goederen en diegene die
het document aflevert. Deze gegevens moeten op zodanige manier geformuleerd worden dat deze documenten enkel voor de
zendingen kunnen gebruikt worden waarop ze betrekking hebben.
Vraag
Sinds de nieuwe douanewet is de vergunning domiciliëring procedure bij uitvoer niet meer toepasbaar, waardoor deze voor een
ieder komt te vervallen.
De enige andere optie om dan aangiften ten uitvoer op locatie te kunnen doen is via een laadplaats -vergunning.
Het probleem bij deze vergunning is dat deze enkel gebruikt mag worden tijdens kantooruren van de plaatselijke douane.
De douane in de district Hasselt hebben openingstijden van 08.00 tot 16.30uur, dus het lijkt me zeer wenselijk dat hierin een
oplossing wordt gevonden.
Antwoord
De vergunningen domiciliëring bij uitvoer worden ingevolge het DWU vervangen door vergunningen EiDR uitvoer en EiDR
wederuitvoer. Deze vergunningen kunnen enkel worden afgeleverd in de gevallen aangehaald in art. 245 DA. Dit betekent dat in de
meeste gevallen deze vergunningen niet meer kunnen worden afgeleverd.
Om hiervoor een oplossing te bieden zal kortelings de omzendbrief betreffende de goedgekeurde plaatsen worden aangepast.
Hierdoor zal het mogelijk zijn, indien de economische behoefte kan aangetoond worden, de werkingsuren van de goedgekeurde
plaats met het oog op uitvoer (laadplaats) uit te breiden van 06u tot 22u. Voor AEO -vergunninghouders kan, onder bepaalde
voorwaarden, de werkingsuren nog verder uitbreiden (24/7).
Het aanbieden van goederen met het oog op wederuitvoer is niet mogelijk op een “Goedgekeurde plaats”. Daarom zal in de
vergunning betreffende de bijzondere regeling (actieve veredeling, douane-entrepot, tijdelijke invoer) een “aangewezen plaats”
worden opgenomen waar de goederen met het oog op wederuitvoer kunnen worden aangeboden (aangebrach t). Deze “aangewezen
plaatsen” kunnen de dezelfde openingsuren hebben zoals voorzien voor een goedgekeurde plaats.
De openingsuren van de goedgekeurde plaatsen en aangewezen plaats en zullen worden opgenomen in resp. de “beschikking
goedgekeurde plaats” of in de vergunning betreffende de bijzonder e regeling.
De voorschriften betreffende de aanvragen voor bijzondere prestaties blijven tot tegenbericht gehandhaafd.
De huidige vergunningen domiciliëring uitvoer zullen worden herbeoordeeld voor 1 mei 2019. Dit betekent dat zij uiterlijk tot 30
april 2019 kunnen worden gebruikt. In overleg met de betrokken vergunninghouder zal de effectieve datum van stopzetting van de
“oude” vergunningen en activering van de nieuwe vergunningen bepaald worden.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 29 september 2017 om 10 uur Voka Kamer van Koophandel Kempen – Geel
2

