REGIONALE WERKGROEP BERGEN
PV Vergadering van 25/10/2017
CONVENOR

Thierry Piraux (AADA)

Julien de Meeus d’Argenteuil
Sandrine Van Herzeele
Sophany Ramaen
VERTEGENWOORDIGERS
Michael Vico
AADA
Pascal Deglume
Valérie Lesceu
Nicolas Laurent
France Bonaventure (KKI Waals-Brabant)
Anne-Françoise Meuter (KKI Henegouwen)
Kim Van Herck (Prince Erachem)
Valérie Béro (TD Williamson)
Gisèle Hautenauve (Brasserie Lefebvre)
Lewis Cordoano (Thales Belgium)
Véronique Feldberg (Firmenich)
Geert Jacob (Sedis Logistics)
Stephanie Malenger (Kluber)
Strimel Joris (CFP)
VERTEGENWOORDIGERS
Ciccone Gaetano (CFP)
PRIVESECTOR
Jennyffer Hernalsteens (Solar Turbines)
Kilengo Guy (Alstom)
Van Belleghem Laurent (Interlogistics)
Billy Laure (Ami Metals)
Giffoni Mauro (Agoria)
François Duplat (Douaneagentschap Duplat)
Derijke Mario (Lutosa)
Christophe Martine (Lutosa)
Carrabetta Antonio (Sonaca)
Anselmini Isabelle (Ineos)

Punt 1: Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Het vorige verslag wordt goedgekeurd door de gehele groep.
Punt 2: Verkiezing convenor privésector
De kandidatuur van mevrouw Meuter van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Henegouwen wordt
goedgekeurd door de gehele groep.
Punt 3: Feedback van de algemene vergadering van het Nationaal Forum
Mevrouw Ramaen heeft een uiteenzetting gegeven van het verloop van de algemene vergadering van het
Nationaal Forum die op 4 oktober heeft plaatsgevonden (zie ook presentatie in bijlage). Deze vergadering
verenigt alle leden van de nationale werkgroepen alsook de convenors van regionale werkgroepen.
De nationale werkgroepen hebben hun resultaten voor 2017 en hun toekomstige prioriteiten voorgesteld.
De douaneattachés waren eveneens aanwezig op deze vergadering. Het was een gelegenheid om te
herhalen dat ze een waardevolle hulp kunnen zijn voor de operatoren in de landen waar ze aanwezig zijn.
De administrateur-generaal heeft er ook zijn strategisch plan voorgesteld. De operatoren kunnen tot eind
oktober hun feedback hierover geven.
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Punt 4: Douaneactualiteit en tenuitvoerlegging van het nieuwe douanewetboek van de Unie
De heer Piraux heeft de nationale werkgroepen in meer detail voorgesteld, alsook de vooruitgang in
materies die de aanwezige leden zouden kunnen interesseren. Het gaat om de volgende afzonderlijke
groepen:

Algemene bepalingen

Binnenbrengen

Bijzondere regelingen

Uitgaan

Accijnzen

Communicatie

ICT

Controleprocessen
De presentaties van de algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd op de website van het
Nationaal Forum.
Punt 5: Buffering
De heer Vico heeft de vergunning buffering voorgesteld die de operatoren bij invoer kunnen vragen en die
bepaalde problemen met noodprocedures in PLDA kan oplossen (zie ook presentatie in bijlage).
Punt 6: Systeem REX
De heer Laurent heeft een uiteenzetting gegeven over het systeem REX, de zelfcertificatie inzake
preferentiële oorsprong bij uitvoer (zie ook presentatie in bijlage). Dit systeem zal geleidelijk aan voor
verschillende bestemmingen worden verplicht.
De operatoren merken op dat het beheer van de preferentiële oorsprong ingewikkeld wordt door de
verplichting om hun vermeldingen op facturen aan te passen naargelang er met het systeem REX wordt
gewerkt of niet.
Punt 7: Vragenronde
-

De definitie van uitvoerder volgens het DWU is gewijzigd. Hoe moet deze vo ortaan worden
geïnterpeteerd?

De lijst Q&A over het DWU bevat elementen van antwoord: zie vraag 118. Een update van dit document is
voorzien voor het einde van het jaar.
-

Wat met de sluiting van de antenne in La Louvière?

Er wordt aan de operatoren gevraagd om zich tot Gosselies of Bergen te wenden. De uitbreiding van het
oude protocol BUEK/SCC wordt bekeken, maar moet door alle mobiele entiteiten kunnen worden toegepast
indien er bevoegdheden moeten worden toegevoegd. De betrokken operatoren melden dat ze geen
officieel schrijven hebben ontvangen met betrekking tot deze beslissing tot sluiting.
-

Sinds het DWU werden er veel verantwoordelijkheden overgedragen van de douane naar de
operatoren. Hoe moet dit worden aangepakt?

Er wordt aan de operatoren gevraagd om via de Kamers van Koophandel aan te geven welke opleidingen,
informatie, seminaries, ... ze nodig hebben, zodat onze douanediensten voorstellen zouden kunnen doen
voor enkele specifieke opleidingen.
Er wordt hen eveneens aangeraden om gebruik te maken van de e-learning van de Europese Unie.
-

Hoe moeten royalty’s in rekening worden gebracht?

Ze moeten in de waarde opgenomen worden. We raden aan om een waardebeschikking te vragen.
- Is het buitenland klaar voor de toepassing van het systeem REX?
Wat de factuurvermeldingen betreft, weigeren sommige landen deze procedure, hoewel ze in de
akkoorden is voorzien. Ze eisen EUR1. We vragen aan de operatoren om zulke problemen te melden
wanneer ze ermee worden geconfronteerd, zodat de Commissie de toepassing van de akkoorden inzake de
oorsprong kan afdwingen.
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