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hulpkantoor der douane en/of accijnzen
bevoegd over de plaats van de ont-
vangst van de goederen. De te volgen
procedure zal beschreven worden in
een omzendbrief zoals hieronder
vermeld.

c. Momenteel voert u accijnsgoede-
ren in vanuit een derde land

In de toekomst mogen accijnsgoederen
vanuit een derde land enkel onder de
schorsingsregeling inzake accijnzen
verzonden worden door een economi-
sche operator die over een vergunning
g e reg i stree rd e afze n der besch ikt.
Het nationale geautomatiseerde
EMCs-systeem zal door vertraging bij
de ontwikkeling van de nationale
applicatie echter pas vanaf 1 juli 2010
gebruikt kunnen worden. Dit betekent
dat tot 30 juni 2010 de huidige nationale
procedure dient gevolgd te worden in
het geval van invoer.

3 .  TOEGANG TOT HET
G EAUTOMATISEE R DE SYSTEEM

Voor het indienen en aanzuiveren van
elektronische documenten met betrek-
king tot het vervoer van communautaire
accijnsgoederen onder een accijns-
schorsingsregeling biedt EMCS twee
mogeli jkheden:

a. een webapplicatie, die door de
administratie G RATIS ter beschikking
wordt gesteld voor het indienen en
aanzuiveren van elektron ische
administratieve documenten. Het
enige dat u nodig hebt om deze
toepassing te gebruiken is een
computer, een breedband internet-
verbinding, een browser en een
elektronische identiteitskaart of een
elektronisch certificaat klasse 3 om
uzelt te identificeren.

b. een B2G1-toepassing die toelaat om
accijnsdocumenten elektronisch in te

dienen en aan te zuiveren door
middel van XML-berichten die door
uw computersysteem naar het
computersysteem van de administra-
tie der douane en accijnzen worden
verstuurd.

c. Webapplicatie
Om toegang te krijgen tot de webappli-
catie moeten er verschillende stappen
ondernomen worden.
De onderneming moet over een
beveiligde toegang beschikken op het
portaaf van de Sociale Zekerheid en
een fokale beheerder aanwijzen. Deze
persoon moet op de loonlijst van de
onderneming staan. Per bedrijf kan
slechts één lokale beheerder worden
aangewezen. Hijlzij heeft toegang tot de
beveiligde toepassingen voor onderne-
mingen op het portaal van de sociale
zekerheid, op het federale portaal en op
de websites van een aantal federale
overheidsdiensten.
De lokale beheerder zal andere
personen binnen zijn onderneming
kunnen machtigen om gebruik te
maken van deze beveiligde elektroni-
sche diensten. Met andere woorden,
deze persoon zal gebruikers kunnen
aanmaken binnen de onderneming en
aanduiden tot welke toepassing deze
gebruikers al dan niet toegang hebben.
Indien u reeds over een beveiligde
toegang als onderneming beschikt,
kunt u gebruik maken van uw bestaan-
de account.
Volgende EMCS-toepassingen zijn
beschikbaar:
- EMCS: De toepassing in productieom-

geving voor het indienen en aanzuive-
ren van elektronische administratieve
documenten gebruikt voor de over-
brenging van communautaire accijns-
goederen onder schorsing van
accijnzen. Voor deze toepassing
kunnen reeds gebruikers worden
aangewezen en de vereiste certifica-

ten worden opgeladen, maar de
applicatie zelf zal pas vanaf
01 1041201 0 beschikbaar zijn.

- EMCS SIM: De toepassing van EMCS
voor het TESTEN van het indienen en
aanzutve ren van el ektron ische
administratieve documenten.

Indien uw onderneming nog geen
lokale beheerder heeft aangeduid, kunt
u dit doen via het elektronische
aanvraagformulier op het portaal van
de Sociale Zekerheid, https://www.
soc i a I sec u r ity. be/s ite_n l/l nfos/re g i st ra-
tion/index.htm.

d. B2G-interface
Om de EMCS-applicatie te gebruiken
aan de hand van XMl-berichten moet u
een server certificaat aanvragen dat
toelaat om de server van uw onderne-
ming te authenticeren binnen de
EMCS-applicatie.
Dit certificaat moet geTnstalleerd worden
op de server van de onderneming die de
verbinding maakt met de EMCs-applica-
tie. De "public key" van het certificaat
moet overgemaakt worden via het
emailadres plda. helpdesk @ minfin.fed.
be en zal aan de stafdienst ICT worden
bezorgd voor installatie op de servers
van de FOD Financién. Als onderwerp
van de e-mail vermeldt u EMCS-B2G
Public Key - "ondernemingsnummer" en
"naam onderneming'J
Indien u berichten aan douane en
accijnzen overmaakt via een "Netwerk
en Service Provider" moet enkel uw
"Netwerk en Service Provider" zijn
servercertificaat laten registreren.
Wanneer de aangever gebruik maakt
van de diensten van een Service
Provider, moet de Service Provider die
het bericht overmaakt aan douane en
accijnzen ook om een registratie
verzoeken bij de helpdesk. Daartoe dient
hij een aanvraag door te sturen naar
emcs. helpdesk @ minfin.fed. be

De opzet van een distributieketen met de VSA (5)
Dit artikel is het vijfde in een serie die
mogeli jkheden beschrijft van wonen,
werken en ondernemen in en met de
Verenigde Staten van Amerika (VSA).
Vandaag behandelen we het opzetten

van een distributieketen met de VSA.

DE EXPORT
Machine Group Mechelen nv - hierna:
MGM BE; bekend uit het vorige artikel -

besluit om een deel van haar Belgische
lijn te introduceren op de Amerikaanse
markt. De Amerikaanse concurrentie
blijkt ver achter te lopen op het Belgi-
sche bedrijf. Haar Amerikaanse
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dochtermaatschappij MGM lmports &
Distribution Corp. heeft, met behulp van
de Belgische overheid ter plaatse
een onderzoek verricht naar de
haalbaarheid van introductie. Gevolg:
hier ligt toekomst.

DE AANPAK
MGM BE inventariseert de voor- en
nadelen van introductie van haar
producten op de Amerikaanse markt.
MGM BE stelt zich enkele vragen.
Hoe zetten we de distributieketen op?
Wat zijn de (sterk verhoogde?) risico's,
krijgen we te maken met de Amerikaanse
claimcultuur, hoe kijkt onze verzekeraar
hier tegenaan, kunnen we ons wel
afdoende verzekeren tegen een betaal-
bare premie, omdat het hier de VSA
betreft? Wie gaat service en onderhoud
doen, kunnen we binnen afzienbare tijd
bij een klant zijn om een probleem op te
lossen en is dat toegestaan?

DE DISTRI  BUTIEVOORWAARDEN
Hoe exporteert MGM BE haar produc-

ten naar de VS voor opvolgende
distributie?
- Belangrijk op de wederzijdse trans-

port- en eigendomsrechten en
-plichten van leverancier (MGM BE)
en afnemer (de Amerikaanse distribu-
teur) te bepalen, is de internationale
vervoersconditie. Hiervoor worden
vaak IncoTerms (een set van geúnifor-
meerde en internationaal gehanteerde
vervoerscondities) gebruikt. I ndien
MGM BE de eigendom van de zaken,
maar daarmee ook het risico zo lang
mogelijk wil dragen, kan worden
getransporteerd op basis van bijvoor-
beeld Delivery Duty Unpaid (DDU) of
Delivery Duty Paid (DDP) voorwaar-
den, waarbij MGM BE de zaken in het
Amerikaanse verkeer brengt.

- Indien MGM BE zoveel mogeli jk uit
het Amerikaanse verkeer wenst te
blijven, exporteert ze best op basis
van bijvoorbeeld Ex Works, waarbij de
Amerikaanse distributeu r verantwoor-
delijk wordt voor en het risico loopt
van transport, uit- en inklaring van de
goederen en afdracht van invoerrech-
ten. MGM BE besluit tot dat laatste.
Daarmee blijft ze zell zo ver mogelijk
uit het Amerikaanse rechtssysteem.
Let wel, aansprakelijkheid voor
gebrekkig geachte producten (pro-

ductaansprakelijkheid) blijft altijd
bestaan.

- Omdat het hier om structurele export
naar en distributie van MGM BE's
producten in de VS gaat, besluiten
MGM BE en de Amerikaanse distribu-
teur om gedetailleerde afspraken te
maken en deze in een distributieover-
eenkomst vast te leggen. De distribu-
tieovereenkomst wordt voor bepaalde
tijd (2 jaar) aangegaan met semi-auto-
matische verlenging (telkens 1 jaar)
op basis van exclusiviteit. Het Belgi-
sche recht is dan van toepassing op
de overeenkomst en de rechtbank van
Mechelen wordt bevoegd om van
geschil len tussen parti jen kennis te
nemen.

- MGM BE besluit dat haar handels-
naam en -merken op de Amerikaanse
markt moeten worden geTntroduceerd.
MGM BE sluit daartoe een zogenoem-
de'trade name license agreement'
met de distributeur, hierin worden
tevens voorwaarden inzake gebruik
van de handelsmerken opgenomen.
De license agreement wordt afhanke-
Iijk gemaakt van de distributieovereen-
komst die MGM BE met de
distributeur heeft afgesloten.

- MGM BE en de distributeur komen
overeen dat de laatste een bepaalde
minimum hoeveelheid van MGM BE's
producten moet inkopen, om de
exclusiviteit op het territorium te
behouden. MGM BE behoudt zich het
recht voor om exclusiviteit te converte-
ren naar non-exclusiviteit en om een
deel van het exclusieve territorium te
converteren naar een zogenoemde
open area, een gebied dat met
anderen moet worden gedeeld.

- MGM BE wenst het imago van haar
onderneming, merken en producten
hoog te houden en besluit dat de
Amerikaanse distributeur enkel na
goedkeuring door MGM BE subdistri-
buteurs of agenten mag aanstellen.
De Amerikaanse distributeur zal
daarvoor overigens geheel en
zelfstandig verantwoordelijk zijn.

- De Amerikaanse distributeur zal
eveneens verantwoordel ijk zijn voor
labeling van producten voor de
Amerikaanse markt.

- MGM BE en de Amerikaanse distribu-
teur nemen in de overeenkomst op dat
valutaschommelingen vanaf een

bepaalde marge kunnen worden
doorgerekend. Hiermee dekt MGM BE
zich in tegen bijvoorbeeld gestegen
prijzen van onderdelen en halffabrika-
ten die in euro worden ingekocht
(MGM BE verkoopt aan de
Amerikaanse distributeur in USDollar).

- Vanwege de in de VS geldende
strenge reglementering op het gebied
van (weder)export wordt opgenomen
dat de distributeur zich strikt dient te
houden aan US export control
regulations op straffe van financièle
sancties dan wel ontbinding van de
overeenkomst.

Zaken, zoals het mogelijk sterk
verhoogde risico voor MGM BE in
verband met introductie op de Ameri-
kaanse markt, verzekeringsaspecten en
service en onderhoud zijn op dat
moment nog ondenruerp van behande-
l ing. MGM BE en de distr ibuteur
besluiten om dat in een volgende
sessie voort te zetten.

Bron: Hans van Velzen, legal consultant,
http://wiworld.net
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