WG ALGEMENE BEPALINGEN
VERSLAG

14/06/2017

CONVENORS

Nathalie Delestienne (AAD&A) en Serge Gumienny (Nike)

NOTULIST

Jonathan Friedman (Algemeen beleid – Regie NIS)

AANWEZIG

VERONTSCHULDIGD

Anne-Lise Ntahobaribikira Finances,
Annemie Peeters Havenbedrijf Antwerpen
Christian Postman Finances
Clément Leclercq Finances – ESD/TAO Bruxelles
Diederik Bogaerts ICC (KPMG)
Dimitri Serafimoff CEB (Portmade)
Emilie Durant Regio Brussel- Vergunningen
Hilde Bruggeman ASV/NAVES
Jo Vandewalle AGORIA (C4T)
Johan Geerts CRSNP (Intris NV)
Karen Wittock VEA-CEB (Remant)
Georges-Pierre Tonnelier Douanewetgeving
Ivo Depra Douanewetgeving
Kim Van de Perre ASV/NAVES (MSC)
Laurence Baudesson Essencia
Nancy Smout KVBG (Katoennatie)
Nathalie Collet Finances
Caroline Gubbi VEA-CEB
Paul Peeters VEA-CEB (Remant)
Rudi Lodewijks Regio Hasselt
Valérie Lesceu Operations Centraal
Véronique Feldberg Essencia (Firmenich)
Yves Melin ICC (Steptoe & Johnson)
Vandevondele Joris Finances
Vankeckhoven Jalier (Jochen)
Serge Gumienny (Nike)
Abram Op de Beeck Essencia (BASF)
Anne-Marie Huyst Douanewetgeving
Bert Gevers ICC (Loyens & Loeff)
Bob Hardies VEA-CEB (Steinweg)
Ellen Gielen Voka – KvK Limburg (Graco)
Filip Audenaert AGORIA (Volvo)
Gert Verboven Regio Hasselt
Inge Martens Douanewetgeving
Jan Van Wesemael Voka (Alfaport)
Jean Baeten VBO
Johnny Verstraete Douanewetgeving
Koen De Ceuster Voka – KvK Limbourg (SBDINC)
Kristin van Kesteren-Stefan Havenbedrijf Antwerpen
Luc Lammertyn Fedustria (Sioen)
Marc De Keer Douanewetgeving
Marc Staal Voka – Kvk Limburg (Scania)
Olivier Van Houdt Douanewetgeving
Peter Verlinden CEB (RHENUS CUSTOMS N.V.)
Rik Uyttersprot Fevia (Unilever Belgium)
Roel Huys KVBG (Tabaknatie)
Sidonie Descheemaeker ICC (Van Bael en Bellis)
Stefan Vanrobaeys Fedustria (Baltagroup)
Steven Michiels Voka – West-Vlaanderen (ICO)
Sylvie Groeninck Fedustria
Yannick Morisse Voka Oost-Vlaanderen (DSV Belgium)

Agendapunt 1: Overlopen agendapunten vorige vergadering
a. Borgakte plus
Tot nu toe hebben slechts 6 bedrijven de borgakte plus genomen. Op niveau PLDA werkt alles correct. De dienst ICT doet
momenteel nog extra tests op de klantenrekeningen, maar de vraag lijkt momenteel laag.
De mogelijkheid bestaat om bij de overgang de borg te verminderen. Wanneer genoeg kan afgerekend worden om de
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bestaande schulden te verwerken, is wel degelijk een onmiddellijke overzetting mogelijk.
Privé: Verzekeringsinstellingen en financiële instellingen weten vaak niet wat de borgakte plus is. Kan daarvoor een
rondschrijven worden gedaan?
Bij de voorbereiding van de communicatie was er sprake om dit te doen. Nathalie Delestienne zal informeren. Op het internet
staat de info rond borgakte plus reeds gepubliceerd.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Informeren bij Werner wat de stand van zaken van het rondschrijven rond
borgakte plus is.

Nathalie Delestienne

21-07-2017

b. Aanpassing nationale wetgeving (AWDA) aan UCC/DWU
Karine Thumas geeft stand van zaken:
Een werkgroep van 4 juristen is opgericht binnen de douane. Deze werken in stukken van hoofdstuk/artikels. Luxemburg
gebruikt dezelfde wet dus dit moet gecoördineerd worden. 31 mei was de bespreking met de werkgroep en Luxemburg. De
eerste 20 artikels zijn reeds besproken, met weinig opmerkingen van Luxemburg.
Voor de verschillen in terminologie kiest Luxemburg voor dezelfde richting als de accijnswetgeving: MB ter verduidelijking
bepalingen en terminologie.
15 juni 2017 is een BLEU-vergadering met de administrateur-generaal en de directeur-generaal ter verduidelijking van de stand
van zaken.
Ter verduidelijking: Dit zijn light aanpassingen om in lijn te zijn met het UCC. Pas in een 2 de fase worden accijnzen toegevoegd.
Fase 1 wordt verwacht af te zijn tegen juni 2018. Mogelijks zullen de verkiezingen echter voor vertraging zorgen. Dit project
staat in het ministerplan, dus moet vooruitgaan.
Er kan nog geen datum worden gegeven wanneer het wetboek extern zal worden gemaakt. Kristian Vanderwaeren moet
bepalen of feedback vanuit de privé moet worden gevraagd. Karine zal dit met Luxemburg aftoetsen op 15.06.2017. Aftoetsen
met Frankrijk en Nederland zou te veel tijd kosten.
c. Portfolio AEO
Vrijdag 16.06 vindt een groot seminarie over AEO plaats. Dit had voor de dienst Marketing voorrang, waardoor de definitieve
versie van de portfolio pas volgende vergadering wordt voorgesteld.
d. Erkende douaneopleidingen
De projectgroep is opgesteld. De samenstelling werd aan de leden meegedeeld via mail op 12/05/2017 . Rapportering zal in de
WG Algemene Bepalingen worden gedaan. Steve Mees stelt een werkdocument op. Dit zal besproken worden op de eerste
vergadering van de projectgroep op 23/06/2017.
e. Stages
Op het seminarie AEO van 16.07 wordt dit aangekondigd, wegens correct doe lpubliek. De departementen finance, operations
en communicatie en marketing staan open voor mensen uit de privé. Andere diensten niet wegens gevoelig.
Eind juli wordt samengezeten, in het najaar zouden de stages moeten beginnen. Er is nog veel dat moet worden afgesproken.
Jan Van Wesemael zal een mail naar de privé sturen om een oproep te doen naar geïnteresseerde bedrijven.

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Stand van zaken geven over de erkende douaneopleidingen

Projectgroep Erkende
douaneopleidingen

28/09/2017

Stand van zaken geven van de stages

Werner Rens

28/09/2017

Stand van zaken geven van de AEO-portfolio

Silvie Hutsebaut

28/09/2017

Stand van zaken geven van de aanpassing AWDA

Karine Thumas

28/09/2017

f.
REX
IA REX is aangepast, alsook het aanvraagformulier. Het aangepaste formulier staat online. De aanpassingen per vak aan het
aanvraagformulier zijn:
- Vak 1: het woord "contactgegevens" komt te staan tussen land en EORI -nummer
- Vak 2: het woord "aanvullende" komt voor contactgegevens te staan, het woord "fax" wordt "faxnummer", en op het eind
wordt er "(facultatief)" toegevoegd.
- Vak 5: zowel in het achtste als negende deelstreep worden de woorden "verwijdering uit het systeem" vervangen door "de
intrekking van zijn registratie in het systeem"
- Vak 6: het woord /titel wordt verwijderd
- Voetnoot 3 wordt toegevoegd ivm elektronische authenticatie.
(Zie bijlage voor gedetailleerde presentatie aanvraag REX)
Privé: Wat met niet in EU geregistreerd bedrijf?
Verscheidene landen zijn hier tegen, nog steeds discussie zonder verder nieuws. Er is geen extra circulaire, enkel wat o p de
website staat.
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Ter info: de presentaties die gegeven werden tijdens een seminarie REX, georganiseerd door de FOD Economie zijn te online te
raadplegen.
Agendapunt 2: TerugRem
TerugRem, een manier om de terugbetalingen te faciliteren, wordt voorgesteld. Dit is een intern programma om de processen te
automatiseren en zo de behandeling van de dossiers te uniformiseren. Het aanvraagformulier kan online teruggevonden worden.
(Zie bijlage voor een presentatie over het programma TerugRem)
Joris geeft aan dat uitzonderingen door de portal kunnen verwerkt worden en dat met alle scenario’s rekening is gehouden.
Ter verduidelijking: Dit heeft nog niets met PLDA te maken. Het doel van de portal is de terugbetalingen vlo tter en correcter te
laten verlopen. In het begin verandert er niets voor de privé. Pas in september wordt het gebruik van het bijpassend formulie r
(onder TAO, conform UCC) verplicht.
Agendapunt 3: Varia
a. Wijziging van artikel 84 UCC DA (zekerheidsstelling)
De Europese Commissie heeft in mei een wijziging voorgesteld. Hierop konden de lidstaten een standpunt innemen. De Belgische
douaneadministratie heeft dit gedaan. Er zijn gesprekken met Nederland om te zien of een gezamenlijk standpunt mogelijk is.
Kristof Hertogen zal op de volgende vergadering uitgenodigd worden om een stand van zaken te geven. De timing van de
definitieve wijziging is niet gekend.
De modellen van de borg doorlopende zekerheid staan op internet. De aanvraagformulieren ontbreken wel. Rudi Lodewijks laat
weten dat de douane dit aanvraagformulier opstelt, in het kader van de oprichting van KIS-SIC.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Aanvraagformulier voor doorlopende zekerheid meedelen

Rudi Lodewijks

28/09/2017

Kristof Hertogen uitnodigingen om een stand van zaken te geven over
artikel 84 UCC DA

Sophany Ramaen

28/09/2017

b. Recht om gehoord te worden
Het nieuw organigram van de AAD&A heeft de toepassing van het recht om gehoord te worden niet gewijzigd.
De volgende vergadering wordt vastgelegd op donderdag 28 september om 13:00.
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