VEA NIEUWSBRIEF 2017-5

INFOSESSIE: Directe Vertegenwoordiging &
Centralised Clearance
Dinsdag 13 juni 2017
Op

dinsdag

13

juni organiseerde

VEA

een

infosessie

rond

"Directe

Vertegenwoordiging & Centralised Clearance". Het event werd ingeleid door Jef
Hermans, voorzitter van de VEA commissie douane.
Na jarenlang aandringen kunnen douanevertegenwoordigers sinds kort optreden als
direct vertegenwoordiger met financiële faciliteiten. Dit vormt een belangrijke
doorbraak voor de sector en plaatst de aansprakelijkheid van de douanevertegenwoordiger
in een juist perspectief.
Olivier Schoenmaeckers, directeur VEA, benadrukte het belang van deze doorbraak en
riep iedereen op om hier zo snel mogelijk gebruik van te maken. Door VEA werd
een brochure uitgewerkt die douanevertegenwoordigers kunnen gebruiken om hun klanten
te overtuigen. De brochure kan u hier downloaden.
Ook standaardcontracten werden uitgewerkt voor de verschillende vormen van douanevertegenwoordiging.

Benadrukt

werd

dat

men

bij

alle

soorten

van

douanevertegenwoordiging moet kunnen aantonen dat je hiervoor een volmacht hebt
verkregen van uw klant. Het is van belang dat de bedrijven hier even bij stilstaan.
Verder

werd

een

overzicht

gegeven

m.b.t.

de

verschillende

vormen

van

douanevertegenwoordiging, de afbakening van de verantwoordelijkheden, het belang van
de juiste volmachten tussen partijen en de te volgen procedures.

Door Jef Hermans werd vervolgens toegelicht hoe de bedrijven praktisch te werk moeten
gaan met de Borgakte Plus en het openen van een kredietrekening bij het Enig Kantoor.

Jurgen Gevers, Advocaat-Vennoot Lawsquare, en Liesbeth Vermeire, Avocaat Lawsquare
stonden stil bij het juridische landschap van douanevertegenwoordiging in het licht van
actuele rechtspraak. Hun uiteenzetting werd opgedeeld in volgende onderdelen:
1.

De algemene beschouwingen met de nadruk op het belang van de volmacht.

2.

De lopende dossiers tegen douanevertegenwoordigers voor de rechtbank in
Brussel

3.

De impact van de rechtspraak voor de sector.

De verschillende sprekers benadrukten gezamenlijk dat het van groot
belang is dat de ganse sector zo snel mogelijk overschakelt naar de directe
vertegenwoordiging.
Onderling concurreren op gebied van aansprakelijkheidsniveau zou een
heel slecht signaal zijn en bovendien een gevaarlijke praktijk!

Jef Hermans deed nog een warme oproep aan de aanwezigen om n.a.v. de recente
rechterlijke uitspraken i.v.m. directe vertegenwoordiging een overzicht door te sturen naar
het secretariaat inzake de vorderingen waarmee de leden geconfronteerd worden. Dit
zowel voor hangende geschillen als dossiers waarin de (douane)expediteur tot betaling is
overgegaan. Het secretariaat zal deze informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De
informatie

kan

VEA/CEB

helpen

in

de

onderhandelingen

met

de

overheid.

Het 2e deel van de infosessie handelde over Centralised Clearance.
Jef Hermans wees hierbij nogmaals op het belang van centralised clearance voor het
behoud van douane- activiteiten binnen onze haven. Centralised clearance maakt het
immers mogelijk om op 1 locatie binnen de EU alle douaneformaliteiten af te handelen,
waar de goederen zich ook bevinden.
Hoewel centralised clearance op EU niveau nog niet voor onmiddellijk is, is het nu reeds
mogelijk om vergunningen te verkrijgen op bilaterale basis met andere lidstaten.
Dit maakt het mogelijk voor douanevertegenwoordigers om zich reeds met dit concept
vertrouwd te maken.
Al de presentaties kan u hier downloaden.
Klik hier voor enkele sfeerbeelden van de infosessie.
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