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Opening Vergadering
De aanwezigen worden verwelkomd door Alain Muyshondt.
De agendapunten van deze vergadering worden overlopen.
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Op verzoek van de leden en gezien de regio Gent 2 provincies omvat, wordt er aan de benaming “Regionaal forum Gent”, een
subtitel toegevoegd “platform voor bedrijven uit Oost- en West-Vlaanderen in samenwerking met Voka en Douane.
Agendapunt 1: Verwelkoming door BARCO NV
Kennismaking met Barco d.m.v. een ppt. gegeven door T. Serbruyns en C. Devos, contactpersoon AEO voor Barco (ppt apart
toegevoegd).
Agendapunt 2: EiDR en omzettingen van bestaande douanevergunningen
T. Vancoppenolle, Adviseur, dienst Operations – CABC-SBC Gent, geeft een uiteenzetting betreffende de gewijzigde wetgeving inzake
vergunningen vereenvoudiging. De 3 types vereenvoudiging worden besproken evenals de nieuwe gewijzigde voorwaarden van de
vergunning EIDR. Daarnaast komen de alternatieven inzake EIDR aan bod. De omzetting van de huidige vergunn ingen volgens de
bepalingen van het DWU en de vergunning doorlopende zekerheidsstelling komen eveneens aan bod.
Agendapunt 3: Vragenronde
A Vanherpe behandelt in dit onderdeel de door de leden gestelde vragen.
Honda MEL stelde een vraag omtrent de ‘aanpassing communautair douanevervoer op 01/05/2018’.
D. Cardoen werd hiervoor gecontacteerd maar er is nog geen concreet antwoord.
D. Cardoen wenst van de gelegenheid gebruik te maken om de subwerkgroep consolidatie voor te stellen en de leden uit te nodig en
om, indien geïnteresseerd, deel hiervan te willen uitmaken. Verdere info hieromtrent is terug te vinden op de website van het nationaal
forum, werkgroep “uitgaan”. De volgende vergadering van de subwerkgroep consolidatie vindt plaats op 20 maart 2018. Vo or verdere
info kan er contact opgenomen worden met D. Cardoen ( dorothy.cardoen@minfin.fed.be).
Is het mogelijk om vooraf nieuwe douanevergunningen te bekomen met het oog op de Brexit, ook al voldoen de bedrijven nog niet
volledig aan de voorwaarden?
Antwoord verstrekt door I. Goossens: een bedrijf moet altijd voldoen aan de gestelde voorwaarden op het moment van de aanvraag.
Daarnaast is er ook het feit dat de aanvrager misschien niet weet hoe de goederenstroom er zal uitzien na de Brexit, waardoor het
voor de douane heel moeilijk is om een borg te kunnen vaststellen.
Hoe zit het met de automatisering van de noodprocedures.
S. Ramaen stelt dat de omzendbrief over noodprocedures zal worden aangepast, maar de timing hiervan is nog niet bekend. Binnen
de douane werd een nieuw departement werkmethodes opgericht onder leiding van mevrouw N. Delestienne, die dit zal behandelen.
Kunnen de bepalingen van de omzendbrief ECS ook worden g ebruikt voor T-documenten ?
Neen. Antwoord staat in §7 van de omzendbrief D.I.537-D.D.277.560.
Barco vraagt hoe het zit met de aanzuivering van uitvoerdocumenten op Zaventem.
Hierbij wordt verwezen naar het verslag van de werkgroep uitgaan dd. 19/01/2018.
A.Vanherpe wijst op de werking van het elektronische platform ‘Brucloud’.
Citrosuco vraagt of het juist is dat T-documenten die achteraf (na vertrek van de goederen) nog elektronisch gevalideerd worden (na
noodprocedure) geannuleerd moeten worden.
Ja. Y. Ryckbosch verwijst hiervoor naar § 113 van de omzendbrief “Globale noodprocedure D.I. 530.11 D.D. 276.585 PLDA en NCTS.
Citrosuco stelt dat het een probleem is om de papieren versie van de aangifte afgestempeld terug te krijgen uit een buurland.
Deze procedure ligt vast in de § 2 en 3 van de omzendbrief D.I.521.103 D.D. 300.188 Alternatief bewijs bij aanzuivering regeling
douanevervoer.
Voka vraagt uitleg ivm de beleidsnota “20/02/2018 Douane en private havensector bundelen krachten tegen illegale handel”.
De beleidsnota wordt toegelicht. Het is de bedoeling dat overtreders worden gestraft en niet de legale handel.
Agendapunt 4: slot
Ter afsluiting van de vergadering wordt er een overzicht gegeven van de planning ivm de publicatie van instructies/circulai res.
D. Renier, Voka West-Vlaanderen, geeft mee dat Voka de bedrijven zoveel mogelijk wil informeren rond de laatste stand van zaken
betreffende de Brexit, dit in samenwerking met de douane. Zo vinden er infosessies plaats op 23/04/2018 bij ICO Zeebrugge en op
04/05/2018 bij de Voka te Kortrijk. Inschrijven kan rechtstreeks bij D. Renier.
De volgende vergadering gaat door op vrijdag 08.06.2018 bij Orac, Biekorfstraat 32 te 8400 Oostende.
Wenst u een vraag te stellen die wordt beantwoord tijdens het volgende regionaal overleg ? Dan kan u deze tot 01/05/2018
indienen.
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