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Opening vergadering
De aanwezigen worden verwelkomd door de convenors en de agendapunten worden overlopen.
Agendapunt 1: Presentatie REX (Registered Exporter) en preferentiële oorsprong
Zie presentatie Dhr. Verhaeghe.
Dhr. Verhaeghe geeft mee dat wanneer men eenmaal geregistreerd is, deze registratie geldt voor alle preferentiële regelingen die
zelfcertificering voorzien. Bijgevolg dient men geen nieuwe aanvraag in te dienen indien men reeds geregistreerd is in het kader van
het APS om een attest van oorsprong op te stellen in het kader van CETA.
Agendapunt 2: E-commerce
Zie presentatie Mevr. Dierendonck.
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De oplossing die wordt gegeven bij de e-commerce presentatie werd gevonden door samenwerking met de private sector in de
gelijknamige werkgroep. Het betreft een tijdelijke oplossing gedurende de transitieperiode. Deze maatregel heeft de steun gekregen van
het nationaal forum.
Agendapunt 3: overlegmoment
Dhr. Mergen overloopt de resultaten van de enquête ‘hoe beoordeelt u uw contacten met de douane-instanties’. Deze zijn terug te
vinden in de map die werd uitgedeeld tijdens de vergadering en zullen ook ter beschikking gesteld worden op de website van het
Nationaal Forum (http://www.naforna.be/nl).
Aan de bedrijven wordt gevraagd negatieve punten te melden zodat de samenwerking tussen AAD&A en de bedrijven kan
verbeteren.
Uit de enquête blijkt dat, ondanks de presentaties tijdens het voorgaande regionaal forum, de organisatie van de AAD&A onduidelijk
is voor een groot aantal operatoren. Dit vooral wat betreft AEO (Authorised Economic Operator) waarbij de bedrijven niet wete n tot
wie zich te richten voor verdere informatie.
Teneinde de situatie uit te klaren zal er een gerichte communicatie gebeuren op het niveau van de regio Brussel.
De vraag naar een grotere centralisatie van douanebevoegdheden en de oprichting van een call -center Douane & Accijnzen wordt
eveneens aangehaald.
Wat betreft de Brexit, kan er weinig concrete vooruitgang worden gemeld. Gedurende het regionaal overleg werd ruim de tijd genomen om
de operatoren te informeren van het belang om zich voor te bereiden op de Brexit. Slechts 2 bedrijven onder de aanwezigen hebben reeds
een volledige studie gemaakt om de financiële impact in kaart te brengen. De bevindingen waren weinig geruststellend volgens de
operatoren.
Een interne werkgroep bij AAD&A volgt dit dossier van dichtbij maar het gro otste deel van de discussies bevinden zich op het
niveau van de Europese Commissie en de regeringsvertegenwoordigers van het Verenigd Koninkrijk.
De AAD&A wacht het resultaat van de onderhandelingen af vooraleer operationele oplossingen te formuleren om de nieuwe situatie
aan te pakken.
Het grootste deel van de bedrijven verwacht dat de Brexit een belangrijke impact zal hebben op hun activiteiten. Bij gebrek a an
voldoende informatie aangaande de toekomstige situatie post-Brexit hebben een aantal bedrijven reeds concrete maatregelen
genomen om hieraan het hoofd te bieden.
Uit de discussies blijkt dat de situatie post-Brexit onzeker is maar desondanks kunnen de belangrijkste kosten reeds bepaald
worden.
De heer Darshan neemt het woord betreffende het onderwerp ‘transfer pricing vs douanewaarde’. Mevrouw Ramaen stelt het
standpunt van de administratie voor en verwijst naar de volgende internetlink waarop de resultaten van deze discussie tijdens het
nationaal forum staan gepubliceerd: http://www.naforna.be/nl/werkgroep_algemene_bepalingen
De volgende vergadering zal over 6 of 12 maanden doorgaan. Hieromtrent wordt overleg gepleegd met BECI.
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