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Het uitgaand proces heeft met het Douanewetboek van de Unie (DWU) aan belang gewonnen.
Safety & security staan ook hierbij terecht voorop. Iedereen zal het eens zijn dat de douane de
gelegenheid moet hebben om alle te verschepen goederen te screenen en te controleren.
Om dit mogelijk te maken, dient volgens het DWU voor elke verscheping tijdig een douane aangifte
voor vertrek te worden voorgelegd.
Samen met de Belgische douane hebben wij echter vastgesteld dat hiermee de laatste jaren steeds
minder rekening gehouden wordt, waardoor de goederen aan het douane toezicht worden
onttrokken.
De douane zal hier strenger op toekijken zodat iedereen er belang bij heeft om de onttrekking van
uitgaande goederen aan douane toezicht een halt toe te roepen.
Immers dergelijke overtreding kan ook voor u als gebruiker van de haven van Antwerpen zeer
onprettige gevolgen hebben: douaneboetes van 5000 of 7500 euro per overtreding, intrekking van
uw AEO-vergunning en zelfs strafrechtelijke vervolging.
De enige die kan zorgen voor de tijdige en correcte voorlegging van een aangifte voor vertrek voor
uw te verschepen goederen, bent u.
Wij kunnen enkel reageren door, zoals het DWU dit voorschrijft, uw goederen waarvoor geen
aangifte voor vertrek werd voorgelegd, te weigeren voor verscheping.
Het is niet de bedoeling om de logistieke keten te vertragen of te hinderen. Om iedereen de kans
te geven interne processen aan te passen en de nodige afspraken te maken, zullen wij deze
maatregel strikt toepassen vanaf 1 januari 2020.
Teneinde ons in staat te stellen om een degelijke controle op de aanwezigheid van een aangifte
voor vertrek uit te voeren en geen goederen/containers onnodig te weigeren voor verscheping
dient u verplicht vanaf 15 oktober 2019 uw aangifte voor vertrek in e-Balie in te brengen, bij
voorkeur voor aanlevering van de goederen/containers op terminal. Enkel hierdoor verzekert u zich
ervan, dat de gegevens van de aangifte voor vertrek op de juiste plaats terecht komen zodat uw
goederen niet onnodig worden geweigerd voor verscheping.
Verdere toelichting bij de toepassing in de praktijk van de nieuwe aanpak voor de verschillende
goederenstromen volgt zo snel als mogelijk.

