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Douaneperikelen zijn nooit ver weg wanneer de maritieme sector verzamelen
blaast. ASV-voorzitter Philippe Oyen is positief over de vooruitgang die het
afgelopen jaar werd geboekt, vooral qua aansprakelijkheid.
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Of je je oor nu te luisteren legt bij de expediteurs of de reders, douanekwesties zijn er
vaak onderwerp van de dag. Niet verwonderlijk, als je weet dat deze 'middle men'
vaak in jarenlange procedures verwikkeld zijn met de douane-autoriteiten. Slepende
procedures met een hoge inzet, want vaak is er sprake van persoonlijke
aansprakelijkheid. Geen wonder dat ook ASV-voorzitter Philippe Oyen in zijn
feestrede bij de jaarlijkse Maritieme Get-Together een terzijde aan de douane wijdt.
Op verrassend positieve toon, want de zaken evolueren.

"De verouderde AWDA (Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen, red.) wordt
herschreven en aangepast aan de Europese wetgeving, en ditmaal grondig, naar we
hebben begrepen. We wachten geduldig de finale teksten af", zegt de ASVvoorzitter.
Goede trouw
Belangrijker nog is volgens Oyen het feit dat het strafrechterlijke luik van de
wetgeving eindelijk herzien wordt. "Er is zelfs een toezegging om het principe van “te
goeder trouw” te verwerken, zodat we als tussenpersonen eindelijk afraken van de
meedogenloze aansprakelijkheidstelling. Er is een duidelijke wil van de douane om
een 'level playing field' te creëren met de omringende landen door het afschrikkend
effect van de 100% strafrechtelijke bestraffing van douanemisdrijven in België uit te
schakelen."
Sint-juttemis
Oyen heeft lof voor douanetopman Kristian Vanderwaeren en de manier waarop
structureel overleg tot meer wederzijds begrip tussen handel en douane heeft geleid.
Is dan plots alles koek en ei tussen beide partijen? Neen, zo blijkt. Oyen laat niet na
aan te stippen dat Alfaport en verschillende agenturen sinds 2008 procederen tegen
de douane in een zaak van overwerk. "De tijd dat de douane een geschil tot sintjuttemis vervolgt, goed wetend dat de op bepaalde punten de Belgische wetgeving in
strijd is met de Europese, is hopelijk verleden tijd."
Maar afsluitend is de teneur positief: ASV staat volgens Oyen klaar om samen te
werken in de strijd tegen de échte criminelen, onder meer via het Stroomplan.
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