
Studiecyclus 
douanerecht 
 

Antwerp Tax Academy bespreekt in acht lezingen, gespreid over vier 

donderdagavonden, actuele juridische knelpunten van het 

douanerecht. 

Op 1 mei 2016 trad in de Europese Unie het Douanewetboek van de Unie 

in werking, samen met de Gedelegeerde Verordening en 

Uitvoeringsverordening, tot stand gebracht door de Europese Commissie. 

Ook al was dit geen absolute ‘big bang’, het fundamenteel belang van deze 

legislatieve innovaties mag niet worden miskend. Er kwam een einde aan 

een vertrouwd tijdperk waarin sinds 1994 het Communautair 

Douanewetboek en het betreffende toepassingswetboek het Europees 

douanerecht hebben beheerst. Bovendien zijn de wijzigingen talrijk en 

niettemin substantieel in bepaalde domeinen. Er werd een bijzonder ruime 

transitieperiode voorzien die loopt tot 31 december 2020, waarbij niet 

steeds een eenvormige inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen is 

voorzien. 

De concrete toepassing van het douanerecht in België heeft dikwijls tot 

fricties geleid in de juridische praktijk. Er werd frequent toevlucht gezocht 

tot jurisdictionele oplossingen, zowel in het geval van specifieke 

toepassingen in het perspectief van het communautair douanerecht, maar 

ook naar aanleiding van geschillen die tot stand kwamen als gevolg van de 

collisie tussen dit moderne recht en het van oudsher geldende Belgisch 

handhavingsrecht. 

Erkenning werd verkregen van het IGO, alsook van de OVB (2 

punten/avond - 8 punten voor de hele cyclus). 



Programma 

Onder voorzitterschap van Bruno Peeters (gewoon hoogleraar 

UAntwerpen) en Eric Van Dooren (raadsheer hof van beroep Antwerpen – 

docent UAntwerpen) 

Donderdag 17 november 2016: procedurele 
vereenvoudigingen en bijzondere regelingen na het 
Douanewetboek van de Unie 

Standpunten en verwachtingen van marktdeelnemers 

Jan Van Wesemael (senior advisor customs and compliance Alfaport - 

Voka) 

Benadering vanuit de douaneadministratie (AAD&A) 

Werner Rens (adviseur-generaal klantenmanagement en marketing 

AAD&A) 

Donderdag 24 november 2016: recente 
ontwikkelingen van materieel douanerecht 

Materieelrechtelijke wijzigingen door het Douanewetboek van de Unie 

Dirk Aerts (partner Customs4Trade BVBA) 

Douaneschuld en douanevertegenwoording 

Michel Cornette en Véronique Beeckx (advocaten balie Antwerpen) 

Donderdag 1 december 2016: recente 
ontwikkelingen inzake het fiscaal contentieux 

Europeesrechtelijke douanerechtspraak 

Patricio Diaz Gavier (advocaat balie Brussel) 

Nationale douanerechtspraak 

Erik Gevers (advocaat balie Antwerpen) 



Donderdag 8 december 2016: recente 
ontwikkelingen inzake douanestrafrecht 

Elementen van materieel douanestrafprocesrecht 

Filip Van Volsem (raadsheer Hof van Cassatie) 

Elementen van douanestrafprocesrecht 

Eric Van Dooren (raadsheer hof van beroep Antwerpen – docent 

UAntwerpen) 

Slotwoord: ‘Huidige uitdagingen van de Belgische douane inzake 

douane- en andere regelgeving’ 

Kristian Vanderwaeren (administrateur-generaal AAD&A) 

 

Praktisch 

Vier donderdagavonden: 17 en 24 november en 1 en 8 december 2016. 

19:00 u - 21:00 u. Stadscampus Universiteit Antwerpen - Aula C.002 - Prinsstraat 13 

Onthaal met broodjes vanaf 18:30 u. 

Deelnameprijs: 1 studieavond: € 140 / 4 studieavonden: €500 

 

https://www.uantwerpen.be/stadscampus

