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Deze samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten tussen de Algemene Administratie van de Douane

en Accijnzen (AAD&A) en Alfaport Voka, het platform van de Antwerpse private havensector

waaronder volgende beroepsorganisaties van douanevertegenwoordigers en havengebonden

logistieke dienstverleners ressorteren:

Antwerpse Scheepvaa rtvereniging VZW;

Vereniging Expediteurs Antwerpen;

Algemene Beroepsvereniging voor het Antwerpse Stouwerij- en Havenbedrijf;

Koninklijke Verbond der Beheerders van de Goederenstromen;

Koninklijke Belgische Redersvereniging.

Met deze samenwerkingsovereenkomst wensen beide partijen de krachten te bundelen zowel in de

strijd tegen alle vormen van illegale handel en fraude die binnen de bevoegdheid om vast te stellen

en/of te vervolgen van de AAD&A vallen, met inbegrip van smokkel, als ter bevordering van het

economisch vestigings-en ondernemingsklimaat in België.

Overwegende het brede economische belang en de financiële verantwoordelijkheid van douane;

Overwegende het belang van het Stroomplan, waarin de AAD&A en de Antwerpse private havensector

zich engageren om nauw samen te werken in de strijd tegen drugssmokkel;

Overwegende de gemeenschappelijke wens om EU Customs Competence Centers aan te trekken in

ons land;

Overwegende de toepassing van artikel 124.7 van het Douanewetboek van de Unie, dat stelt dat de

douaneschuld overeenkomstig artikel 79 van ditzelfde wetboek teniet gaat ten aanzien van de persoon

die op generlei wijze heeft getracht bedrog te plegen en die heeft bijgedragen tot bestrijding van

fraude;
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Overwegende dat illegale handel en fraude schade toebrengen aan de economische en financiële

belangen van de Belgische Staat en de legale handel;

Overwegende dat een doorgedreven samenwerking op dit vlak onlosmakelijk verbonden is met het

bereiken van wederzijdse voordelen, waaronder een evenwicht tussen de douanecontroles en de

facilitering van de legale handel;

Overwegende dat beide partijen samen willen zoeken naar manieren, waaronder zelfregulering, om

enerzijds het compliant gedrag van de bonafide operatoren te verbeteren en te ondersteunen, en deze

in gezamenlijk overleg willen implementeren en anderzijds de controlefocus te leggen op de malafide

operatoren;

Overwegende dat beide partijen kiezen voor een gezamenlijke proactieve aanpak met het oog op het

vermijden van inbreuken op de douane- en accijnswetgeving eerder dan ze te bestraffen;

Overwegende dat een samenwerking tussen beide partijen door het afsluiten van onderhavige

samenwerkingsovereenkomst als een blijvende stimulans dient beschouwd te worden om het

compliant gedrag van de operatoren te bevorderen en belemmeringen in de logistieke keten te

beperken;

Overwegende dat een concrete en nauwe samenwerking tussen beide partijen de AAD&A kan helpen

om risico-zendingen sneller en efficiënter op te sporen, zodat zendingen met een laag risico sneller

kunnen doorstromen;

Overwegende dat beide partijen zich ervan bewust zijn dat een efficiënte, door risico- analyse

aangestuurde douanecontrole optimaal functioneert in een sfeer van wederzijds en gerechtvaardigd

vertrouwen tussen beide partijen;

De AAD&A, vertegenwoordigd door de Administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren , en Alfaport

Voka, vertegenwoordigd door Walter Van Mechelen, komen overeen als volgt:

1. Doel van de overeenkomst
Het doel is de samenwerking tussen beide partijen te verbeteren door het nemen van gezamenlijke

maatregelen:

1.1. Het verbeteren en intensifiëren van de samenwerking tussen beide partijen met het oog op het

bewerkstelligen van een partnerschap in het bijzonder in de strijd tegen illegale handel en fraude.

L.2. Het initiëren van programma's en initiatieven met het oog op een correcte toepassing van de

communautaire en nationale wetgeving inzake douane en accijnzen waarbij eveneens in individuele

verbetertrajecten dient voorzien te worden in het geval dat bepaalde procedures niet correct worden

toegepast.

1.3. Het inbouwen van controles door de AAD&A in de processen op een wijze dat de hinder voor de

handel tot een minimum wordt beperkt.

1.4. Het op punt stellen van interne processen en bedrijfscontroles bij de economische operatoren om

het compliant gedrag te bevorderen en om de douanevoorschriften maximaal te respecteren.
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1..5. Het verbeteren van de onderlinge informatie-uitwisseling als conditio sine qua non voor een

concrete en nauwe samenwerking.

L.6. Het creëren van een kader waarin bedrijven op een vertrouwelijke manier verdachte zaken kunnen

melden zonder het risico te lopen zelf vervolgd te worden.

L.7. Het verbeteren en automatiseren van processen om fraude en illegale handel op te sporen.

L.8. Het op geregelde tijdstippen, evenals op ad hoc basis in geval van noodzaak, voeren van overleg

over douanevraagstukken en -problematieken, binnen het Nationaal Forum.

2. Principes
2.1-. Beide partijen zoeken de beste middelen om het gemeenschappelijk doel te realiseren. De

samenwerking gebeurt op vrijwillige basis en is juridisch niet afdwingbaar.

2.2. De toepassing van deze samenwerkingsovereenkomst doet geen afbreuk aan de wettelijke

bevoegdheden die op grond van communautaire en nationale bepalingen aan AAD&A zijn toegekend,

in het bijzonder haar bevoegdheden om controles uitte voeren of vervolging in te stellen. lndividuele

leden van de beroepsorganisaties kunnen uit deze overeenkomst geen rechten putten om zich te

onttrekken aa n hun wettel ijke vera ntwoordelijkheden.

2.3. Alle uitgewisselde informatie in het kadervan deze overeenkomsten gerelateerd aan individuele

bedrijven of controleprocessen van de douane dient door de andere partij vertrouwelijk behandeld te

worden, dit met inachtneming van de wettelijke bepalingen hieromtrent.

2.4. Beide partijen erkennen het belang van het Nationaal Forum om de algemene maatregelen in het

kader van deze overeenkomst te bespreken en desgevallend verder uit te werken.

3. Aanbevolen maatregelen
3.1. AAD&A
- Deelt binnen haar wettelijke mogelijkheden informatie met het bedrijfsleven en de

beroepsorganisaties die relevant kan zijn voor douanevertegenwoordigers en andere logistieke

dienstverleners om te beoordelen of zij al dan niet douaneformaliteiten zullen vervullen voor bepaalde

opdrachtgevers. Het gaat hier om algemene informatie waarmee bedrijven de kans krijgen om kritisch

te kijken naar hun goederenstromen en / of opdrachtgevers. Onder meer informatie afkomstig van

nationale en Europese instanties kan hierbij waardevol zijn.

- Biedt inzicht in fouten en vergissingen die regelmatig worden gemaakt bij het afhandelen van

douaneformaliteiten en de toepassing van douaneprocedures en werkt in partnership met de handel

aan compliance programma's voor de bedrijven.

- Treedt bij vaststelling van herhaalde fouten of vergissingen in overleg met het individueel bedrijf (lid

van één van de in aanhef vermelde beroepsorganisaties) en bespreekt verbeterprocessen en te nemen

maatregelen binnen een bepaalde termijn. De beroepsorganisaties kunnen hierin een ondersteunende

rol spelen.

- Houdt bij de beoordeling van fouten en vergissingen rekening met het begrip goede trouw en het feit

of de betrokken operatoren over een AEO-vergunning beschikken
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- Organiseert gezamenlijke informatie- en vormingssessies om het bedrijfsleven bewust te maken van

het probleem van illegale handel en fraude en het verbeteren van de kwaliteit van de douaneaangiftes

en de correcte toepassing van procedures.

- Zal de nodige maatregelen nemen, in overleg met de beroepsorganisaties, om de hinder voor het

regelmatig vervoer van goederen zoveel mogelijk te beperken'

- Zal initiatieven voorstellen om wederzijds kennis en begrip op te bouwen, zoals wederzijdse stages

of kennismakingsdagen.

- Wijzen een contactpunt aan voor alle communicaties over aangelegenheden die onder deze

overeenkomst vallen.

- Alle andere maatregelen die tussen partijen als bijdragend tot het doel van de overeenkomst zouden

overeengekomen worden.

3.2. Alfaport Voka en de beroepsorganisaties
- Werken mee aan de oplossing van douanevraagstukken en -problematieken zowel binnen als buiten

de gebruikel ijke overlegorganen.

- Werken mee aan en ondersteunen de verbetering van de kwaliteit van douaneaangiftes en correcte

toepassing van douaneprocedures door hun leden.

- Op basis van vaststellingen, gedaan door AAD&A of door het bedrijf in het kader van zelfregulering,

zullen de beroepsorganisaties en hun leden, zoveel als mogelijk in samenwerking met AAD&A, voorzien

in opleidingen en compliance programma's die zullen bijdragen aan de professionele vakbekwaamheid

bij de individuele leden, De concrete invulling van deze compliance programma's en opleidingen zullen

in samenwerking met de beroepsfederaties deel uitmaken van aparte bijlagen bij deze overeenkomst.

De compliance programma's bevatten minstens de principes van "due diligence" en "know your

customer",

- De beroepsverenigingen engageren zich tot het aansporen van de leden om het kennisniveau in lijn

te brengen met de standaarden van het European Customs Competency Framework.

- Zorgen door persoonlijke tussenkomsten mee voor bewustwording van individuele bedrijven (leden)

bij concrete douaneproblematieken.

- lnformeren hun leden proactief, zoals voorzien onder artikel 3'1.

- Werken mee aan het doorstromen aan AAD&A van alle informatie aangaande bijzondere of

verdachte omstandigheden in verband met goederenbewegingen en dit in een welomlijnd kader.

- Zullen meewerken aan initiatieven om wederzijds kennis en begrip op te bouwen, zoals wederzijdse

stages of kennismakingsdagen.

- Wijzen een contactpunt aan voor alle communicaties over aangelegenheden die onder deze

overeenkomst vallen.

- - Alle andere maatregelen die tussen partijen als bijdragend tot het doel van de overeenkomst zouden

overeengekomen worden
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4. Concrete uitwerking
Concrete voorstellen die een verdere invulling zullen geven aan dit samenwerkingsovereenkomst op

collectieve of individuele basis zullen als addenda worden toegevoegd na akkoord van de befiokken

pa rtije n.

De uitvoering van onderhavig samenwerkingsovereenkomst zal door de betrokken partijen jaarlijks

geëvalueerd worden.

5. Einde van de overeenkomst
Deze overeenkomst kan eenzijdig worden opgezegd door middel van een schriftelijke opzegging met

inachtname van een opzeggingstermijn van 3 maanden.

Ondertekend te Antwerpen op 26 april 2018

Walter Van Kristian Vanderwaeren
ad m i n i strate u r-g e ne ra o I

FOD Finqnciën - AAD&A
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