Reportage :

De wondere
wereld
van de
elektronische
douane

"Belgische douane doet
aardig mee in ED/-gebeuren ?
Wie het woord
overheidsdienst uitspreekt,
denkt nog te vaak - ten
onrechte - aan inefficiëntie en
oubolligheid. De Belgische
douane bewijst met haar
ED/-projecten dat het anders
kan. Jan Moortgat, bij de
douane te Antwerpen, wijdde
Transport Echo in in de
wondere wereld van de
elektronische douane."
Deze inleiding las ik in
Transport Echo (een tijdschrift
van transportbedrijven) en
was voor mij voldoende
aanleiding om de collega's
van de dienst automatisering
te Antwerpen, onder leiding
van Hoofdcontroleur Jan
Moortgat, op te zoeken.
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Wat zijn EDI-projecten ?
[Dl staat voor het Engelse begrip
Electronic Data Interchange, wat in
het Nederlands zoveel betekent als
het elektronisch uitwisselen van
gegevens.

Vormt een verregaande
automatisering geen
bedreiging voor de werknemer ?
Ik hoor het u al zeggen : "Ja, plaats
nog maar een computer meer,
binne,nkort zijn we helemaal
overbodig."
Het zou een leugen zijn te stellen
dat dat niet waar is ; er zijn bedrijven waar men dat misschien wel
beoogt.
Bij onze administratie echter vecht
men reeds geruime tijd met andere
problemen. Zonder computer kan
men het werk niet meer aan. De taak
van douanier is op zich heel interessant, maar we worden overstelpt met
een hoop materieel werk, dat eigenlijk niet erg zinvol is.
Weet je dat er op een manueel
T-document ongeveer 40 stempels
moeten gezet worden ? En aangiften
klasseren, is dat een dankbare,
interessante job voor jaren ? Die
routineklussen kunnen perfect vervuld worden door machines. De
mensen die dan vrij komen, kan je
inzetten voor taken die meer arbeidsvreugde scheppen.
Iedereen heeft de mond vol over
"beter controleren". Regelmatig
verneem je via de pers wat onze
diensten allemaal vaststellen aan
overtredingen. Het is toch veel
interessanter indien je de tijd moest
hebben om de gegevens van de
aangiften eens te toetsen aan de
werkelijkheid : "Staat die container
er nog wel ? Werd er inderdaad
zoveel geladen ? Waar is de rest
van de lading naartoe ?"
Het doel van automatisatie is : hetzelfde werk verzetten met hetzelfde

aantal mensen, maar efficiënter,
sneller en meer up-to-date.

Onbekend is onbemind
Waarschijnlijk reageren sommige
collega's wat weigerachtig tegenover een computer, omdat het voor
hen nog een onbekende is. Ze
kunnen er nog niet mee werken, het
lijkt hen allemaal veel te technisch.
Maar eens we de gelegenheid
hebben gekregen om ze wat
wegwijs te maken, zijn ze meestal
wel enthousiast. Met de computer
werken is echt niet zo moeilijk : de
nieuwe programma's zijn tegenwoordig heel gebruiksvriendelijk
opgesteld.

De wondere wereld van de
elektronische douane
De Centrale Administratie is bevoegd voor het automatiseringsbeleid in ons land en het Groot
Hertogdom Luxemburg.
Hier in Antwerpen zorgen Paul
Goetstouwers, Alain Vandenbroeck
en Sonja Clause, onder leiding van
J. Moortgat, voor het onderhoud
van zo'n 250-tal PC's. Ze worden
niet door hen hersteld, maar ze
zorgen ervoor dat de machines
optimaal blijven functioneren.
Bovendien verzorgen zij ook de
begeleiding naar de collega's toe,
bij het toepassen van softwarepakketten.
Verder bestaat het team, van de heer
J. Moortgat, uit Ingrid Leten en Marc
Smans. Beiden staan zij in voor de
ondersteuning van het netwerk van
de Belgische douane en dienen zij
de computertoepassingen die op dit
netwerk geïnstalleerd zijn, op te
volgen. Het netwerk van de Belgische douane bestaat uit de verbinding van computerapparatuur,
opgesteld zowel bij de douane als
bij de privé-bedrijven, met de centrale computer van de Belgische
douane in Brussel (zie schema).
Bij de douane in Antwerpen zijn

momenteel 85 van de 250 PC's
verbonden met de centrale computer.

EDI in de haven van
Antwerpen
De haven van Antwerpen kan je
vergelijken met een horloge en zijn
radertjes. Elk onderdeeltje kan niet
aan het werk zonder het andere. Het
is dus uitermate belangrijk dat elk
radertje optimaal werkt, anders ligt
de rest stil.
Voor de goede werking van de handel is het nodig dat bedrijven onderli ng, maar ook naar de douane toe,
tal van gegevens uitwisselen.
Vroeger werden die met de hand
geschreven gegevens uitgewisseld

aan de hand van een centraal brievenbussysteem of centraal via de
post.
Met de intrede van de computer
schreven de firma's hun "eigen"
programma's voor het verzamelen
en opslaan van de nodige gegevens, maar die interne informatie
kregen ze niet naar buiten via de
computer. Er ontstonden eilandjes.
En op elk eilandje werd een andere
"taal" gesproken.

diseerde berichten tussen bedrijven
waarbij voor heel wat gegevens
gebruik wordt gemaakt van codes.
Het gebruik van codes is automatisch verbonden aan automatisering.

Men stak de koppen bij elkaar en
kwam overeen om in de toekomst,
met z'n allen dezelfe "taal" te
spreken.
zo ontstond EDIFACT (electronic
data interchange for administration
commerce and transport) : het elektronisch uitwisselen van gestandaar-

Ter illustratie volgende voorbeelden
- een computer interpreteert N.V.
Belgian Pakhoed anders dan
Belgian Pakhoed N.V., maar als
iedereen BELPAK gebruikt, weet
iedere computer precies over wie
het gaat ;
bij het intypen van scheepsnamen
hebben wij, Westeuropeanen,
heel wat problemen met bv. het
Russisch alfabet. Maar als je
gebruik maakt van het Lloyds
nummer, dat je kan vergelijken met
het chassisnummer van een auto,
zijn heel wat problemen opgelost.
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Het is vanzelfsprekend dat ieder die
wil meegenieten van dit EDI-gebeuren zich heel consequent moet
houden aan de welomschreven procedures. Net zoals de radertjes in de
horloge, anders werkt het systeem
niet.

4 grote toepassingen
Het netwerk van de Belgische douane omvat reeds heel wat toepassingen die in het vakjargon "applicati es" worden genoemd. De vier
belangrijkste applicaties in Antwerpen zijn COMPTABIL, SADBEL, TDOC en G.C.A.
Comptabil is de toepassing om de
rijkscomptabiliteit van de douanekantoren bij te houden. Men voert er
het beheer van de dagboeken, de
borgen en de kredietrekeningen
mee.
Sinds het begin van de jaren '80
past men het Sadbelsysteem (Systeem voor Automatische dedouanering in België en Luxemburg) hier in
Antwerpen toe. Ondertussen maken
reeds een 300-tal bedrijven gebruik
van deze toepassing.
Wanneer iemand een zending bij de
douane wenst aan te geven, stuurt
hij een elektronisch bericht naar de
Centrale Computer te Brussel. Die
bekijkt de inhoud en aanvaardt de
gegevens al dan niet. Bij aanvaar-
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ding geeft de computer een nummer
aan de aangifte. Bovendien berekent hij onmiddellijk de eventueel
verschuldigde invoerrechten, BTW
en accijnzen. Geen problemen meer
met de omrekening van de vreemde
munten of met het opzoeken van de
toepasselijke belastingen in het toch
wel complexe "BLEU-douane gebruikstarief". Geen lange wachttijden aan de loketten.
De aangever vraagt de centrale
computer van de douane een bericht
door te geven zodat hij het document kan afdrukken.
Ook voor de verificateur is het Sadbelsysteem erg handig. Onderaan
het document laat de Centrale
Computer aan de verificateur weten
welk verificatiecircuit er bij deze
zending moet gehanteerd worden.
Een 1 betekent dat de verificateur de
zending verplicht fysiek moet verifiëren. Bij een 2 kan hij kiezen om de
zending fysiek of op document te
verifiëren. Bij het cijfer 3 mag hij de
controle van de zending overlaten
aan een toezichtsambtenaar.
Misschien is het nog te weinig bekend, maar de verificateur kan op
zijn beurt ook het circuit beïnvloeden. Stel dat je bv. vaststelt dat
goederen die onder verificatiecircuit
3 vallen, stelselmatig verkeerd worden aangegeven. Wel je kan aan de
centrale computer opdragen alle
volgende aangiften van die goederen in te delen in verificatiecircuit 1.
Dit is slechts één van de mogelijkheden, er bestaan nog tal van andere
manieren om de verificatiecircuits te
beïnvloeden en alzo te komen tot
een optimale risico-analyse.
Indien je niet goed
begrijpt waarom
een bepaalde
zending verificatie-i
r circuit 1 heeft meegekregen, kan je dat
opvragen aan de
centrale computer.
Er zijn tal van toepassingen bij dit systeem die de
verificatie moeten ondersteunen,

maar je moet er wel gebruik van
maken.
Het systeem T-doc is ontstaan naar
aanleiding van de enorme papierberg die ontstond eind jaren '80 op
het douanekantoor Antwerpen-DE.
Er waren niet voldoende mensen om
de kubieke meters papier te klasseren.
Dankzij dit systeem kan men nu de
enig documenten op een efficiënte
manier archiveren, zeer snel de nietgezuiverde T-documenten met
vertrek in Antwerpen detecteren en
vrijwel onmiddellijk nagaan of een
transport onder dekking van een Tdocument al dan niet in Antwerpen
is toegekomen.
De meest recente toepassing op het
netwerk is het GCA-systeem (goederencomptabiliteit Antwerpen). Dit
systeem beoogt de automatisering
van, de door de scheepsagent, in te
dienen Generale Verklaring Benelux
20 of vrachtlijst 126, bij het over zee
aanbrengen van goederen in België.
Het aanzuiveren van de elektronische vrachtlijst zal in de regel
gebeuren met de hulp van het enig
document aangemaakt via Sadbel.
De aanzuivering verloopt zonder
enige menselijke tussenkomst.
D.m.v. listings worden zowel de
betrokken bedrijven als de douane
geïnformeerd over de niet gezuiverde artikels, zodat beide partijen
de nodige acties kunnen ondernemen.
Een perfecte samenwerking tussen
mens en machine is een boodschap
voor de toekomst.
Graag wil ik Jan Moortgat en zijn
team bedanken voor de heldere
uiteenzetting.

Tekst : A.V.P.

