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TRADE FACILITATION
ROL HANDEL EN DOUANE

12 JANUARI 2022 

JAN VAN WESEMAEL

DOUANE ALS COMMERCIEEL VOORDEEL 

- Werking van de douane is  een element van concurrentie 
tussen zeehavens  

- interpretatie /toepassing van regelgeving 

- Performante IT-systemen

- Is voor de havengemeenschap één van de belangrijkste 
beleidsthema’s

NIEUWE ROL DOUANE 

– 11/09/2001

– Veiligheidsopdrachten = core-business

– Nieuwe functie: Douane als poortwachter aan 
buitengrens EU

=> controles in zeehavens

– MAAR ook verwachtingen rond functie: douane als 
facilitator supply chain en de handel

HOE HET BELEID BEÏNVLOEDEN ? 

– EU level
– Directe contacten met Commissie (DG TAXUD)
– Stem in Trade Contact Group (TCG) via Europese 

zusterfederaties
– Nationaal 

– Periodiek overleg met kabinet minister van Financiën 
– Douane beleidsplan 
– Opvolging individuele projecten (CCRM, AWDA, …) 

– Nationaal Forum
– Individuele (piloot)projecten

– Regionaal 
– Overleg met gewestelijke directies D&A
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NATIONAAL FORUM 
HANDEL – PRIVATE SECTOR

• BE : Nationaal Forum http://www.naforna.be/

• Leden : vertegenwoordigers Belgische 
beroepsfederaties

• Doel 

• Werking : thematische werkgroepen 

FACILITERING WETGEVING

Voor mei 2016 
Het Communautair  
Douanewetboek
Verordening (EEG) 2913/92

De Uitvoeringsbepalingen
van het Wetboek (CTW) 
Verordening (EEG)2454/93 

Na 1 mei 2016
Het Douanewetboek van de Unie (UCC)
Verordening (EU) 952/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 9 oktober 2013

De gedelegeerde Verordening van het UCC 
(DA)
Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie 
van 28 juli 2015

De Uitvoeringsverordening van het UCC (IA)
Verordening (EU) 2015/2447 van de Commissie 
van 24 november 2015

De gedelegeerde Verordening van de 
Overgangsmaatregelen (TDA)
Verordening (EU) 2016/341 van de Commissie 
van 17 december 2015

• Verbetering procedures en inspecties

• Minimaliseren van kosten  Evenwicht

• Maximaliseren van efficiëntie

Doelstelling: 
• Efficiëntie van de haven als een schakel in wereldwijde logistieke ketens en supply chains

verbeteren / versterken
• Sterke interactie met alle stakeholders: • Inspecties: interne afdelingen, douane, FAVV, …

• Dienstverleners: scheepsagenten, terminals,   
expediteurs, logistieke dienstverleners, 
transportondernemingen, douanedeclaranten, 

…
• Handel: shippers, consignees, …
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Systembased of “horizontaal” 
toezicht

AS IS

Klassiek, transactie-gebaseerd 
of “verticaal” toezicht

v

o

l

u

m

e

tijd

100 %

TO BE

Gecertificeerde goederenstromen :
20% grootste bedrijven generen 80% 

van de internationale goederenstroom

2 soorten goederenstromen

Gecertificeerde goederenstromen Niet – gecertificeerde goederenstromen

Bron: D&A

TRADE FACILITATION
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DOUANE BELEIDSPLAN

• Hoe tot stand gekomen ?  

> 2012

> vanuit dialoog tussen handel en administratie

> Gedragen door de minister van financiën

> Belangrijke input door havengemeenschap

> Opgenomen in regeerakkoord

Microsoft Word 97 - 
2003-document

REALISATIES ALFAPORT VOKA

> Afschaffing retributies en verruiming openingsuren

> Herziening Algemene Wet (AWDA)

> Uitbreiding bevoegdheid douanekantoren bij uitvoer

> Invulling douanebeleidsplan

> Digitale vergunningsaanvragen

REALISATIES ALFAPORT VOKA

> System Based Approach bij douanecontroles

> Centralised Clearance 

> Fase 1 vereenvoudiging noodprocedures

> Alternatief bewijs bij uitgaan (E-balie)

> Uitrol AEO-voordelen

> Hervorming vervolgingsbeleid

> Implementatie CCRM (Customs Container Removal Message) 
https://www.voka.be/ccrm-opstart-project-de-haven-van-antwerpen

> Digitalisering aankomstmelding en export manifest

REALISATIES ALFAPORT VOKA

> Optimalisaties btw bij invoer
• Afschaffing zekerheid E.T. 14000

• Ook verlegging mogelijk voor
Globaal Fiscaal Vertegenwoordiger (GFV)

• Beperking aansprakelijkheid GFV  (sectorakkoord)

• Vrijstelling levering aan boord van zeeschepen
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REALISATIES ALFAPORT VOKA
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET AAD&A

• Op 26/04/2018 werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Alfaport Voka en de 
AAD&A

https://www.voka.be/sites/voka.prod.wunderkraut.be/files/images/Communities/Antwerpen-
Waasland/alfaport/Samenwerkingsovereenkomst%20Alfaport%20Voka%20-%20AAD%26A%20dd.%2026.04.2018.pdf

• Doelstelling MOU : 
• Intensere samenwerking private sector /douane in strijd tegen illegale handel

• Betere informatieuitwisseling tussen AAD&A en private sector

• Uitwerken van verbetertrajecten /compliance programma’s per beroepsfederatie in overleg
met AAD&A met als doel het compliant gedrag van de operatoren te verbeteren

• Bij bestraffing overtredingen rekening houden met principe van goede trouw

ALFAPORT VOKA ALS KENNISCENTRUM

> Periodieke nieuwsbrief douane 

> Jaarlijks high level seminar (douanecongres)

> Infosessies douane- en btw 

> Voka lerend netwerk douane 

> Erkenning douaneopleidingen
• (tijdens douanecongres van 23/11/2021 warden eerste opleidingen erkend) 

FOCUS 2020 - 2022 

> Uniforme methodiek berekening zekerheid – level playing 
field met andere lidstaten

> Overbrenging onder tijdelijke opslag

> Integratie proces binnenbrengen en uitgaan van goederen

> Stroomlijnen controleproces (douane – FAVV) 

> Brexit 

> Scannen op terminal  

> Impact “quick fixes” btw

> E-commerce

FOCUS 2020 - 2022

> Verdere digitalisering (visiedocument AAD&A –
update mei 2021)

> https://www.naforna.be/nl/nieuws/10052021-visiedocument-community-systems-
update

> Samenwerking met community platformen NxtPort, 
RX Seaport, BruCloud, …

• VISIGIP

• Digitale noodprocedures

• Stroomlijnen controleprocessen

• Verdere uitvoering managementplan (update in 
2022) 
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MANAGEMENTPLAN AAD&A (2017-2021)

> Missies douane 
• Innen rechten (EU begroting)

• Beschermen

• Beveiligen

• Vereenvoudigen legitieme handel

• Nieuw managementplan wordt in 2022 voorgesteld

Adobe Acrobat 
Document

MANAGEMENTPLAN AAD&A (2017-2021)

> Uitdagingen douane 
• Toenemend handelsverkeer

• Verhoogde complexiteit (bv. E-commerce)

• Veeleisende klanten (bedrijven, burgers) 

• Strijd tegen drugs en terrorisme

• Omgaan met nieuwe technologiën en werkmiddelen

MANAGEMENTPLAN AAD&A (2017-2021)
• SWOT-analyse + bepalen strategische doelstellingen

> Beveiliging logistieke keten versterken

> Maximale digitalisering van de processen

> Maximale samenwerking tussen partners (douane en privé) 

> Risicoanalyse op data in real time

> Voortdurende verbetering prestaties

> Verbeteren competentiebeheer

> Modernisering AWDA 

> Performant materiaal

> Gemotiveerde medewerkers en aangepaste opleiding

> Voortdurende technische innovaties

MANAGEMENTPLAN AAD&A (2017-2021)
• 10 prioriteiten

> Werkmethodes
> Kennisbeheer
> Brexit 
> Strijd tegen terreur, drugs en fraude
> Voortdurende verbetering prestaties
> Opleidingen
> Herziening AWDA 
> Performant materiaal
> System Based Approach 
> Digitalisering
> Customs Competence Centers
> Tijds – en kwaliteitsnormen
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DANK U ! 


