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Wijzigingen DWU DA

TITEL 1 : ALGEMENE BEPALINGEN
Hoofdstuk 1 : Toepassingsgebied van de douanewetgeving, missie van de douane en definities
Artikel 1 : Definities

Artikel 1 : Definities

15. douanekantoor van eerste binnenkomst: het douanekantoor dat
bevoegd is voor het douanetoezicht op de plaats waar het vervoermiddel
waarmee de goederen worden vervoerd, aankomt in het douanegebied
van de Unie vanuit een gebied buiten dat douanegebied;

15. douanekantoor van eerste binnenkomst: het douanekantoor dat
bevoegd is voor het douanetoezicht op de plaats waar het vervoermiddel
waarmee de goederen worden vervoerd, aankomt of, in voorkomend geval,
bestemd is aan te komen, in het douanegebied van de Unie vanuit een
gebied buiten dat gebied;
46. expreszending: een artikel dat wordt vervoerd door of onder de
verantwoordelijkheid van een koeriersdienst;
47. koeriersdienst: een marktdeelnemer die geïntegreerde diensten
verstrekt bestaande in ophaling, vervoer, douaneafhandeling en levering
van pakketten op versnelde/tijdgevoelige basis, waarbij deze artikelen
gedurende de gehele verrichting van de dienst traceerbaar zijn en onder
toezicht blijven;
48. intrinsieke waarde:
a) voor handelsgoederen: de prijs van de goederen zelf bij verkoop voor
uitvoer naar het douanegebied van de Unie, met uitzondering van vervoersen verzekeringskosten, tenzij deze in de prijs zijn begrepen en niet
afzonderlijk op de factuur zijn vermeld, en alle andere belastingen en
heffingen zoals te constateren door de douaneautoriteiten op basis van
relevante documenten;
b) voor goederen zonder handelskarakter: de prijs die voor de goederen zelf
zou zijn betaald als zij waren verkocht voor uitvoer naar het douanegebied
van de Unie;
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49. goederen die in het kader van militaire activiteiten worden vervoerd of
gebruikt: goederen die worden vervoerd of gebuikt:
a) voor activiteiten die zijn georganiseerd door of onder toezicht vallen van
de militaire autoriteiten van een of meer lidstaten of van een derde land
waarmee een of meer lidstaten een overeenkomst hebben gesloten om
militaire activiteiten te verrichten binnen het douanegebied van de Unie, of
b) in het kader van ondernomen militaire activiteiten:
—op grond van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de
Europese Unie (GVDB), of
—op grond van het Noord-Atlantisch Verdrag, ondertekend op 4 april 1949
te Washington D.C..
50. NAVO-formulier 302: een document voor douanedoeleinden dat is
voorgeschreven in de procedures voor de uitvoering van het op 19 juni 1951
te Londen ondertekende Verdrag tussen de staten die partij zijn bij het
Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten;
51. EU-formulier 302: een document voor douanedoeleinden dat is
vastgelegd in bijlage 52-01 en wordt verstrekt door of voor rekening van de
nationale bevoegde militaire autoriteiten van een lidstaat voor goederen die
in het kader van militaire activiteiten worden vervoerd of gebruikt;
52. afval van schepen: afval van schepen in de zin van artikel 2, punt 3, van
Richtlijn (EU) 2019/883 van het Europees Parlement en de Raad (*1);
53. nationaal maritiem éénloketsysteem: een nationaal maritiem
éénloketsysteem in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU)
2019/1239 van het Europees Parlement en de Raad (*2).
_____________
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(*1) Richtlijn (EU) 2019/883 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019
inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen, tot wijziging van
Richtlijn 2010/65/EU en tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG (PB L 151 van 7.6.2019, blz.
116)."
(*2) Verordening (EU) 2019/1239 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019
tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn
2010/65/EU (PB L 198 van 25.7.2019, blz. 64).”."

Hoofdstuk 2 : Rechten en plichten van personen in het kader van de douanewetgeving
Artikel 6 : Andere personen dan marktdeelnemers
(Artikel 9, lid 3, van het wetboek)

Artikel 6 : Andere personen dan marktdeelnemers
(Artikel 9, lid 3, van het wetboek)

1. Andere personen dan marktdeelnemers dienen zich te registreren bij de
douaneautoriteiten wanneer een van de volgende voorwaarden is vervuld:
a) deze registratie is vereist krachtens de wetgeving van een lidstaat;
b) de persoon verricht handelingen waarvoor een EORI-nummer moet
worden verstrekt overeenkomstig bijlage A of bijlage B.
2. In afwijking van lid 1 is registratie niet vereist wanneer een andere
persoon dan een marktdeelnemer slechts incidenteel een douaneaangifte
indient en de douaneautoriteiten zulks gerechtvaardigd achten.

1. Andere personen dan marktdeelnemers dienen zich te registreren bij de
douaneautoriteiten wanneer een van de volgende voorwaarden is vervuld:
a) deze registratie is vereist krachtens Uniewetgeving of de wetgeving van
een lidstaat;
b) de persoon verricht handelingen waarvoor een EORI-nummer moet
worden verstrekt overeenkomstig bijlage A of bijlage B.
2. In afwijking van lid 1 is registratie niet vereist wanneer een andere
persoon dan een marktdeelnemer slechts incidenteel een douaneaangifte
indient en de douaneautoriteiten zulks gerechtvaardigd achten.

Artikel 13 : Verlenging van de beschikkingstermijn
(Artikel 22, lid 3, van het wetboek)

Artikel 13 : Verlenging van de beschikkingstermijn
(Artikel 22, lid 3, van het wetboek)

1. Wanneer de beschikkingsbevoegde douaneautoriteit, na aanvaarding
van de aanvraag, het nodig acht de aanvrager aanvullende informatie te
vragen om haar beschikking te kunnen geven, stelt zij een termijn vast van
ten hoogste 30 dagen waarbinnen de aanvrager die informatie moet
verstrekken. De in artikel 22, lid 3, van het wetboek vastgestelde
beschikkingstermijn wordt met dezelfde duur verlengd. De aanvrager
wordt in kennis gesteld van de verlenging van de beschikkingstermijn.

1. Wanneer de beschikkingsbevoegde douaneautoriteit, na aanvaarding van
de aanvraag, het nodig acht de aanvrager aanvullende informatie te vragen
om haar beschikking te kunnen geven, stelt zij een termijn vast van ten
hoogste 30 dagen waarbinnen de aanvrager die informatie moet
verstrekken. De in artikel 22, lid 3, van het wetboek vastgestelde
beschikkingstermijn wordt met dezelfde duur verlengd. De aanvrager wordt
in kennis gesteld van de verlenging van de beschikkingstermijn.
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2. Wanneer artikel 8, lid 1, toepassing vindt, wordt de in artikel 22, lid 3,
van het wetboek vastgestelde beschikkingstermijn met 30 dagen verlengd.
De aanvrager wordt in kennis gesteld van de verlenging.
3. Wanneer de beschikkingsbevoegde douaneautoriteit de termijn om een
andere douaneautoriteit te raadplegen, heeft verlengd, wordt de
beschikkingstermijn met dezelfde duur verlengd als de
raadplegingstermijn. De aanvrager wordt in kennis gesteld van de
verlenging van de beschikkingstermijn.
4. Wanneer er ernstige vermoedens van een inbreuk op de
douanewetgeving bestaan en de douaneautoriteiten op deze gronden een
onderzoek verrichten, wordt de beschikkingstermijn verlengd met de tijd
die nodig is om dat onderzoek te voltooien. Deze verlenging mag niet meer
dan negen maanden bedragen. De aanvrager wordt in kennis gesteld van
de verlenging, tenzij dit het onderzoek in het gedrang zou brengen.

2. Wanneer artikel 8, lid 1, toepassing vindt, wordt de in artikel 22, lid 3,
van het wetboek vastgestelde beschikkingstermijn met 30 dagen verlengd.
De aanvrager wordt in kennis gesteld van de verlenging.
3. Wanneer de beschikkingsbevoegde douaneautoriteit de termijn om een
andere douaneautoriteit te raadplegen, heeft verlengd, wordt de
beschikkingstermijn met dezelfde duur verlengd als de raadplegingstermijn.
De aanvrager wordt in kennis gesteld van de verlenging van de
beschikkingstermijn.
4. Wanneer er ernstige vermoedens van een inbreuk op de douane- of
belastingwetgeving bestaan en de douane- en belastingautoriteiten op
deze gronden een onderzoek verrichten, wordt de beschikkingstermijn
verlengd met de tijd die nodig is om dat onderzoek te voltooien. Deze
verlenging beloopt niet meer dan negen maanden. De aanvrager wordt in
kennis gesteld van de verlenging, tenzij dit het onderzoek in het gedrang
zou brengen

Artikel 17 : Duur van de schorsing van een beschikking
(Artikel 23, lid 4, onder b), van het wetboek)

Artikel 17 : Duur van de schorsing van een beschikking
(Artikel 23, lid 4, onder b), van het wetboek)

1. In de in artikel 16, lid 1, onder a), bedoelde gevallen komt de door de
bevoegde douaneautoriteit bepaalde duur van de schorsing overeen met
de termijn die die douaneautoriteit nodig heeft om vast te stellen of aan de
voorwaarden voor nietigverklaring, intrekking of wijziging is voldaan. Die
termijn kan niet meer dan 30 dagen bedragen.
Wanneer de douaneautoriteit van oordeel is dat de houder van de
beschikking mogelijkerwijs niet voldoet aan de criteria van artikel 39, onder
a), van het wetboek, wordt de beschikking evenwel geschorst totdat is
vastgesteld of er ernstige of herhaalde overtredingen zijn begaan door een
van de volgende personen:
a) de houder van de beschikking;
b) de persoon die aan het hoofd staat van het bedrijf dat houder is van de
desbetreffende beschikking, of die zeggenschap heeft over de leiding
ervan;

1. In de in artikel 16, lid 1, onder a), bedoelde gevallen komt de door de
bevoegde douaneautoriteit bepaalde duur van de schorsing overeen met
de termijn die die douaneautoriteit nodig heeft om vast te stellen of aan de
voorwaarden voor nietigverklaring, intrekking of wijziging is voldaan. Die
termijn kan niet meer dan 30 dagen bedragen.
Wanneer de douaneautoriteit van oordeel is dat de houder van de
beschikking mogelijkerwijs niet voldoet aan de criteria van artikel 39, onder
a), van het wetboek, wordt de beschikking evenwel geschorst totdat is
vastgesteld of er ernstige of herhaalde overtredingen, met inbegrip van een
ernstig strafbaar feit, zijn begaan door een van de volgende personen
a) de houder van de beschikking;
b) de persoon die aan het hoofd staat van het bedrijf dat houder is van de
desbetreffende beschikking, of die zeggenschap heeft over de leiding ervan;
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c) de persoon die verantwoordelijk is voor douanezaken in het bedrijf dat
houder is van de desbetreffende beschikking.
2. In de in artikel 16, lid 1, onder b) en c), bedoelde gevallen komt de door
de beschikkingsbevoegde douaneautoriteit bepaalde duur van de schorsing
overeen met de door de houder van de beschikking meegedeelde termijn
overeenkomstig artikel 16, lid 2. De duur van de schorsing kan in
voorkomend geval verder worden verlengd op verzoek van de houder van
de beschikking.
De duur van de schorsing kan verder worden verlengd met de tijd die de
bevoegde douaneautoriteit nodig heeft om na te gaan of deze maatregelen
de naleving van de voorwaarden of van de verplichtingen waarborgen.
Deze verlenging mag niet meer dan 30 dagen bedragen.
3. Wanneer de beschikkingsbevoegde douaneautoriteit, na de schorsing
van een beschikking, voornemens is die beschikking nietig te verklaren, in
te trekken of te wijzigen overeenkomstig artikel 23, lid 3, of de artikelen 27
of 28 van het wetboek, wordt de duur van de schorsing zoals bepaald
overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit artikel in voorkomend geval
verlengd totdat de beschikking tot nietigverklaring, intrekking of wijziging
van kracht wordt.

c) de werknemer die verantwoordelijk is voor douanezaken in het bedrijf dat
houder is van de desbetreffende beschikking.
2. In de in artikel 16, lid 1, onder b) en c), bedoelde gevallen komt de door
de beschikkingsbevoegde douaneautoriteit bepaalde duur van de schorsing
overeen met de door de houder van de beschikking meegedeelde termijn
overeenkomstig artikel 16, lid 2. De duur van de schorsing kan in
voorkomend geval verder worden verlengd op verzoek van de houder van
de beschikking.
De duur van de schorsing kan verder worden verlengd met de tijd die de
bevoegde douaneautoriteit nodig heeft om na te gaan of deze maatregelen
de naleving van de voorwaarden of van de verplichtingen waarborgen.
Deze verlenging mag niet meer dan 30 dagen bedragen.
3. Wanneer de beschikkingsbevoegde douaneautoriteit, na de schorsing
van een beschikking, voornemens is die beschikking nietig te verklaren, in
te trekken of te wijzigen overeenkomstig artikel 23, lid 3, of de artikelen 27
of 28 van het wetboek, wordt de duur van de schorsing zoals bepaald
overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit artikel in voorkomend geval
verlengd totdat de beschikking tot nietigverklaring, intrekking of wijziging
van kracht wordt.

TITEL III : DOUANESCHULD EN ZEKERHEIDSTELLING
Hoofdstuk 1 : Ontstaan van de douaneschuld
Artikel 76 : Uitzondering voor de berekening van het bedrag aan
invoerrechten voor veredelingsproducten die zijn voortgebracht in het
kader van actieve veredeling
(Artikel 86, lid 3, en artikel 86, lid 4, van het wetboek)

Artikel 76 : Uitzondering voor de berekening van het bedrag aan
invoerrechten voor veredelingsproducten die zijn voortgebracht in het
kader van actieve veredeling
(Artikel 86, lid 3, en artikel 86, lid 4, van het wetboek)

Artikel 86, lid 3, van het wetboek is van toepassing zonder een daartoe
strekkend verzoek van de aangever wanneer aan alle volgende
voorwaarden is voldaan:

1. Artikel 86, lid 3, van het wetboek is van toepassing zonder een daartoe
strekkend verzoek van de aangever wanneer aan alle volgende
voorwaarden is voldaan:
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a) de veredelingsproducten die zijn voortgebracht in het kader van de
regeling actieve veredeling, worden door de betrokken vergunninghouder
rechtstreeks of onrechtstreeks ingevoerd binnen een termijn van één jaar
na de wederuitvoer ervan;
b) de goederen zouden, op het tijdstip van aanvaarding van de
douaneaangifte tot plaatsing van de goederen onder de regeling actieve
veredeling, onderworpen zijn geweest aan een landbouwpolitieke of
handelspolitieke maatregel, een voorlopig of definitief antidumpingrecht,
een compenserend recht, een vrijwaringsmaatregel of een aanvullend
recht dat voortvloeit uit een schorsing van concessies indien zij voor het
vrije verkeer waren aangegeven;
c) de economische voorwaarden hoefden niet te worden onderzocht
overeenkomstig artikel 166.

a) de veredelingsproducten die zijn voortgebracht in het kader van de
regeling actieve veredeling, worden door de betrokken vergunninghouder
rechtstreeks of onrechtstreeks ingevoerd binnen een termijn van één jaar
na de wederuitvoer ervan;
b) de goederen zouden, op het tijdstip van aanvaarding van de
douaneaangifte tot plaatsing van de goederen onder de regeling actieve
veredeling, onderworpen zijn geweest aan een landbouwpolitieke of
handelspolitieke maatregel, een voorlopig of definitief antidumpingrecht,
een compenserend recht, een vrijwaringsmaatregel of een aanvullend recht
dat voortvloeit uit een schorsing van concessies indien zij voor het vrije
verkeer waren aangegeven;
c) de economische voorwaarden hoefden niet te worden onderzocht
overeenkomstig artikel 166.
2. Artikel 86, lid 3, van het wetboek is ook van toepassing zonder een
verzoek van de aangever wanneer de veredelingsproducten zijn verkregen
uit onder de regeling actieve veredeling geplaatste goederen die, op het
tijdstip van aanvaarding van de eerste douaneaangifte tot plaatsing van de
goederen onder de regeling actieve veredeling, onderworpen zijn geweest
aan een voorlopig of definitief antidumpingrecht, een compenserend recht,
een vrijwaringsmaatregel of een aanvullend recht dat voortvloeit uit een
schorsing van concessies indien zij werden aangegeven voor het vrije
verkeer, en het geval niet onder artikel 167, lid 1, onder h), i), m), of p) van
deze verordening valt.
3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing wanneer de onder de regeling
actieve veredeling geplaatste goederen niet meer onderworpen zouden zijn
aan een voorlopig of definitief antidumpingrecht, een compenserend recht,
een vrijwaringsmaatregel of een aanvullend recht dat voortvloeit uit een
schorsing van concessies op het tijdstip waarop een douaneschuld ontstaat
voor de veredelingsproducten.
4. Lid 2 is niet van toepassing op goederen die uiterlijk op 16 juli 2021 voor
actieve veredeling zijn aangegeven indien voor die goederen een
vergunning geldt die vóór 16 juli 2020 is verleend.
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TITEL IV : HET BINNENBRENGEN VAN GOEDEREN IN HET DOUANEGEBIED VAN DE UNIE
Hoofdstuk 1 : Summiere aangifte bij binnenbrengen
Artikel 104 : Ontheffing van de verplichting tot indiening van een
summiere aangifte bij binnenbrengen
(Artikel 127, lid 2, onder b), van het wetboek)

Artikel 104 : Ontheffing van de verplichting tot indiening van een
summiere aangifte bij binnenbrengen
(Artikel 127, lid 2, onder b), van het wetboek)

1. Voor de volgende goederen wordt afgezien van de verplichting om een
summiere aangifte bij binnenbrengen in te dienen:
a) elektrische energie;
b) goederen die via een pijpleiding binnenkomen;
c) brievenpost;
d) roerende goederen en voorwerpen zoals omschreven in artikel 2, lid 1,
onder d), van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16
november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling
inzake douanevrijstellingen ( 1 ), mits zij niet op grond van een
vervoersovereenkomst worden vervoerd;
e) goederen waarvoor een mondelinge douaneaangifte mag worden
gedaan overeenkomstig artikel 135 en artikel 136, lid 1, mits zij niet op
grond van een vervoersovereenkomst worden vervoerd;
f) goederen zoals bedoeld in artikel 138, onder b) tot en met d), of artikel
139, lid 1, die worden geacht te zijn aangegeven overeenkomstig artikel
141, mits zij niet op grond van een vervoersovereenkomst worden
vervoerd;
g) goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers;
h) goederen die worden vervoerd onder dekking van formulier 302
krachtens het op 19 juni 1951 te Londen ondertekende verdrag tussen de
staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de
rechtspositie van hun krijgsmachten;
i) wapens en militaire uitrusting die door de met de militaire verdediging
van een lidstaat belaste autoriteiten het douanegebied van de Unie worden
binnengebracht in het kader van een militair vervoer of een uitsluitend
voor de militaire autoriteiten bestemd vervoer;

1. Voor de volgende goederen wordt afgezien van de verplichting om een
summiere aangifte bij binnenbrengen in te dienen:
a) elektrische energie;
b) goederen die via een pijpleiding binnenkomen;
c) brievenpost;
d) roerende goederen en voorwerpen zoals omschreven in artikel 2, lid 1,
onder d), van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16
november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling
inzake douanevrijstellingen (1), mits zij niet op grond van een
vervoersovereenkomst worden vervoerd;
e) goederen waarvoor een mondelinge douaneaangifte mag worden
gedaan overeenkomstig artikel 135 en artikel 136, lid 1, mits zij niet op
grond van een vervoersovereenkomst worden vervoerd;
f) goederen zoals bedoeld in artikel 138, onder b) tot en met d), en h), of in
artikel 139, lid 1, die worden geacht te zijn aangegeven vereenkomstig
artikel 141, mits zij niet op grond van een vervoersovereenkomst worden
vervoerd;
g) goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers;
h) goederen die worden vervoerd of gebruikt in het kader van militaire
activiteiten onder dekking van een NAVO-formulier 302 of een EU-formulier
302;
i) wapens en militaire uitrusting die door de met de militaire verdediging
van een lidstaat belaste autoriteiten het douanegebied van de Unie worden
binnengebracht in het kader van een militair vervoer of een uitsluitend voor
de militaire autoriteiten bestemd vervoer;
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j) de volgende goederen die het douanegebied van de Unie rechtstreeks
worden binnengebracht vanaf offshore installaties die door een in het
douanegebied van de Unie gevestigde persoon worden geëxploiteerd:
i) goederen die bij de bouw, het herstellen, het onderhoud of de
verbouwing van deze offshore installaties daarin zijn opgenomen;
ii) goederen die voor de uitrusting van de offshore installaties zijn gebruikt;
iii) provisie die op de offshore installaties wordt gebruikt of verbruikt;
iv) ongevaarlijke afvalproducten van de genoemde offshore installaties;
k) goederen die in aanmerking komen voor vrijstelling op grond van het
Verdrag van Wenen inzake diplomatieke betrekkingen van 18 april 1961,
het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 24 april 1963,
andere consulaire verdragen of het Verdrag van New York inzake
bijzondere missies van 16 december 1969;
l) de volgende goederen aan boord van schepen en luchtvaartuigen:
i) goederen die zijn geleverd om als onderdeel of toebehoren in die
schepen en luchtvaartuigen te worden gemonteerd;
ii) goederen voor de werking van de motoren, machines en andere
uitrusting van die schepen of luchtvaartuigen;
iii) voor consumptie of verkoop aan boord bestemde levensmiddelen en
andere artikelen;
m) goederen die het douanegebied van de Unie worden binnengebracht
vanuit Ceuta en Melilla, Gibraltar, Helgoland, de Republiek San Marino,
Vaticaanstad, de gemeenten Livigno en Campione d’Italia of de Italiaanse
wateren van het meer van Lugano vanaf de oever tot aan de politieke grens
van de zone tussen Ponte Tresa en Porto Ceresio;
n) producten van de zeevisserĳ en andere door EU-vissersvaartuigen uit de
zee gewonnen producten buiten het douanegebied van de Unie;
o) vaartuigen, en de daarmee vervoerde goederen, die de territoriale
wateren van een lidstaat binnenkomen, uitsluitend met het doel om
provisie in te slaan zonder dat verbinding wordt gemaakt met een van de
havenfaciliteiten;
p) goederen onder dekking van een ATA- of CPD-carnet, mits zij niet op
grond van een vervoersovereenkomst worden vervoerd.

j) de volgende goederen die het douanegebied van de Unie rechtstreeks
worden binnengebracht vanaf offshore installaties die door een in het
douanegebied van de Unie gevestigde persoon worden geëxploiteerd:
i) goederen die bij de bouw, het herstellen, het onderhoud of de
verbouwing van deze offshore installaties daarin zijn opgenomen;
ii) goederen die voor de uitrusting van de offshore installaties zijn gebruikt;
iii) provisie die op de offshore installaties wordt gebruikt of verbruikt;
iv) ongevaarlijke afvalproducten van de genoemde offshore installaties;
k) goederen die in aanmerking komen voor vrijstelling op grond van het
Verdrag van Wenen inzake diplomatieke betrekkingen van 18 april 1961,
het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 24 april 1963,
andere consulaire verdragen of het Verdrag van New York inzake
bijzondere missies van 16 december 1969;
l) de volgende goederen aan boord van schepen en luchtvaartuigen:
i) goederen die zijn geleverd om als onderdeel of toebehoren in die
schepen en luchtvaartuigen te worden gemonteerd;
ii) goederen voor de werking van de motoren, machines en andere
uitrusting van die schepen of luchtvaartuigen;
iii) voor consumptie of verkoop aan boord bestemde levensmiddelen en
andere artikelen;
m) goederen die het douanegebied van de Unie worden binnengebracht
vanuit Ceuta en Melilla, Gibraltar, Helgoland, de Republiek San Marino,
Vaticaanstad of de gemeente Livigno;
n) producten van de zeevisserĳ en andere door EU-vissersvaartuigen uit de
zee gewonnen producten buiten het douanegebied van de Unie;
o) vaartuigen, en de daarmee vervoerde goederen, die de territoriale
wateren van een lidstaat binnenkomen, uitsluitend met het doel om
provisie in te slaan zonder dat verbinding wordt gemaakt met een van de
havenfaciliteiten;
p) goederen onder dekking van een ATA- of CPD-carnet, mits zij niet op
grond van een vervoersovereenkomst worden vervoerd;
q) afval van schepen, op voorwaarde dat de afvalvooraanmelding als
bedoeld in artikel 6 van Richtlijn (EU) 2019/883 is gedaan in het nationaal
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2. Tot 31 december 2020 moet geen summiere aangifte bij binnenbrengen
worden ingediend voor goederen in postzendingen waarvan het gewicht
niet meer dan 250 g bedraagt.
Wanneer goederen in postzendingen waarvan het gewicht meer dan 250 g
bedraagt, het douanegebied van de Unie worden binnengebracht zonder
dat zij door een summiere aangifte bij binnenbrengen gedekt zijn, worden
geen sancties opgelegd. Bij het aanbrengen van de goederen wordt een
risicoanalyse verricht, indien mogelijk op basis van de aangifte voor
tijdelijke opslag of de douaneaangifte voor die goederen.
Uiterlijk 31 december 2020 evalueert de Commissie de situatie van
goederen in postzendingen overeenkomstig dit lid om eventueel
noodzakelijke wijzigingen aan te brengen rekening houdende met het
gebruik van elektronische middelen door postaanbieders ter dekking van
het vervoer van goederen.
3. Tot de datums van de upgrade van het invoercontrolesysteem zoals
bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU is lid 2 van dit
artikel niet van toepassing en wordt ontheffing verleend van de
verplichting om een summiere aangifte bij binnenbrengen in te dienen
voor goederen in postzendingen.
4. Tot de datum van de upgrade van het invoercontrolesysteem zoals
bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU wordt ontheffing
verleend van de verplichting om een summiere aangifte bij binnenbrengen
in te dienen voor goederen in een zending waarvan de intrinsieke waarde
niet meer dan 22 EUR bedraagt, mits de douaneautoriteiten ermee
instemmen dat, met goedkeuring van de marktdeelnemer, een
risicoanalyse wordt verricht aan de hand van de informatie die aanwezig is
in of wordt geleverd door het door de marktdeelnemer gebruikte systeem.

maritiem éénloketsysteem of via andere meldingskanalen die voor de
bevoegde autoriteiten met inbegrip van de douane aanvaardbaar zijn.
2. Voor goederen in postzendingen wordt als volgt afgezien van de
verplichting om een summiere aangifte bij binnenbrengen in te dienen:
a) wanneer de postzendingen door de lucht worden vervoerd en een lidstaat
als eindbestemming hebben, tot de datum die is vastgesteld
overeenkomstig de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151 van de
Commissie (*) voor de uitrol van release 1 van het systeem als bedoeld in
artikel 182, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447;
b)
wanneer de postzendingen door de lucht worden vervoerd en een
derde land of gebied als eindbestemming hebben, tot de datum die is
vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151
voor de uitrol van release 2 van het systeem als bedoeld in artikel 182, lid 1,
van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447;
c)
wanneer de postzendingen over zee, over de weg of per spoor
worden vervoerd, tot de datum die is vastgesteld overeenkomstig de bijlage
bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151 voor de uitrol van release 3 van het
systeem als bedoeld in artikel 182, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU)
2015/2447.
3. (geschrapt)
4. Er wordt ontheffing verleend van de verplichting om een summiere
aangifte bij binnenbrengen in te dienen voor goederen in een zending
waarvan de intrinsieke waarde niet meer dan 22 EUR bedraagt, mits de
douaneautoriteiten ermee instemmen dat, met goedkeuring van de
marktdeelnemer, een risicoanalyse wordt verricht op basis van de
informatie die is vervat in het door de marktdeelnemer gebruikte systeem of
wordt geleverd door dit systeem:
a)
wanneer de goederen zich in expreszendingen bevinden die door de
lucht worden vervoerd, tot de datum die is vastgesteld overeenkomstig de
bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151 voor de uitrol van release 1
10

Wijzigingen DWU DA
van het systeem als bedoeld in artikel 182, lid 1, van Uitvoeringsverordening
(EU) 2015/2447;
b)
wanneer de goederen door de lucht worden vervoerd in andere
zendingen dan post- of expreszendingen, tot de datum die is vastgesteld
overeenkomstig de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151 voor de
uitrol van release 2 van het systeem als bedoeld in artikel 182, lid 1, van
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447;
c)
wanneer de postzendingen over zee, over de binnenwateren, over
de weg of per spoor worden vervoerd, tot de datum die is vastgesteld
overeenkomstig de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151 voor de
uitrol van release 3 van het systeem als bedoeld in artikel 182, lid 1, van
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447.
Opmerking
Het woord ‘postzendingen’ in artikel 104, lid 4 c) is fout en moet vervangen
worden door ‘goederen’. De Commissie zal hiervan op de hoogte gebracht
worden.
Artikel 106 Termijnen voor de indiening van de summiere aangifte bij
binnenbrengen voor vervoer door de lucht
(Artikel 127, leden 3 en 7, van het wetboek)

Artikel 106 Termijnen voor de indiening van de summiere aangifte bij
binnenbrengen voor vervoer door de lucht
(Artikel 127, lid 2, onder b), en leden 3, 6, en 7 van het wetboek)

1. Wanneer de goederen door de lucht het douanegebied van de Unie
worden binnengebracht, wordt de summiere aangifte bij binnenbrengen zo
spoedig mogelijk ingediend.

1. Wanneer de goederen door de lucht het douanegebied van de Unie
worden binnengebracht, worden de volledige gegevens van de summiere
aangifte bij binnenbrengen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de
volgende termijnen ingediend:
a) bij vluchten met een reistijd van minder dan vier uur: uiterlijk op het
werkelijke vertrekuur van het luchtvaartuig;
b) bij andere vluchten: uiterlijk vier uur voor de aankomst van het
luchtvaartuig op de eerste luchthaven in het douanegebied van de Unie.

De minimale gegevensset voor de summiere aangifte bij binnenbrengen
wordt verstrekt uiterlijk voordat de goederen in het vliegtuig worden
geladen waarmee zij het douanegebied van de Unie zullen worden
binnengebracht.
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2. Wanneer binnen de in lid 1, tweede alinea, bedoelde termijn alleen de
minimale gegevensset voor de summiere aangifte bij binnenbrengen is
verstrekt, worden de andere gegevens verstrekt binnen de volgende
termijnen:
a) bij vluchten met een reistijd van minder dan vier uur: uiterlijk op het
werkelijke vertrekuur van het luchtvaartuig;
b) bij andere vluchten: uiterlijk vier uur voor de aankomst van het
luchtvaartuig op de eerste luchthaven in het douanegebied van de Unie.
3. In afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel wordt de summiere
aangifte bij binnenbrengen, tot de datum van de upgrade van het
invoercontrolesysteem zoals bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit
2014/255/EU, ingediend binnen de volgende termijnen:
a) bij vluchten met een reistijd van minder dan vier uur: uiterlijk op het
werkelijke vertrekuur van het luchtvaartuig, en
b) bij vluchten met een reistijd van vier uur of meer: uiterlijk vier uur voor
de aankomst van het luchtvaartuig op de eerste luchthaven in het
douanegebied van de Unie.

2. Met ingang van de overeenkomstig de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU)
2019/2151 vastgestelde datum voor de uitrol van release 1 van het in
artikel 182, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 bedoelde
systeem, dienen postaanbieders en koeriersdiensten overeenkomstig artikel
183 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 zo spoedig mogelijk en
uiterlijk voordat de goederen in het vliegtuig worden geladen waarmee zij
het douanegebied van de Unie zullen worden binnengebracht ten minste de
minimale gegevensset van de summiere aangifte bij binnenbrengen in.
2 bis. Met ingang van de overeenkomstig de bijlage bij Uitvoeringsbesluit
(EU) 2019/2151 vastgestelde datum voor de uitrol van release 2 van het in
artikel 182, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 bedoelde
systeem, dienen andere marktdeelnemers dan postaanbieders en
koeriersdiensten zo spoedig mogelijk en uiterlijk voordat de goederen in het
vliegtuig worden geladen waarmee zij het douanegebied van de Unie zullen
worden binnengebracht ten minste de minimale gegevensset van de
summiere aangifte bij binnenbrengen in.
3. Met ingang van de overeenkomstig de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU)
2019/2151 vastgestelde datum voor de uitrol van release 2 van het in
artikel 182, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 bedoelde
systeem, worden, wanneer enkel de minimale gegevensset van de
summiere aangifte bij binnenbrengen is verstrekt binnen de in de leden 2 en
2 bis bedoelde termijnen, de overige gegevens binnen de in lid 1 genoemde
termijnen verstrekt.
4. Tot de overeenkomstig de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151
vastgestelde datum voor de uitrol van release 2 van het in artikel 182, lid 1,
van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 bedoelde systeem, wordt de
overeenkomstig lid 2 ingediende minimale gegevensset van de summiere
aangifte bij binnenbrengen beschouwd als de volledige summiere aangifte
bij binnenbrengen voor goederen in postzendingen die een lidstaat als
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eindbestemming hebben en voor goederen in expreszendingen met een
intrinsieke waarde van niet meer dan 22 EUR.
Artikel 112 : Verstrekking van de gegevens van de summiere aangifte bij
binnenbrengen door andere personen in specifieke gevallen van vervoer
over zee of over de binnenwateren
(Artikel 127, lid 6, van het wetboek)

Artikel 112 : Verstrekking van de gegevens van de summiere aangifte bij
binnenbrengen door andere personen in specifieke gevallen van vervoer
over zee of over de binnenwateren
(Artikel 127, lid 6, van het wetboek)

1. Wanneer, in het geval van vervoer over zee of over de binnenwateren,
voor dezelfde goederen door een of meer andere personen dan de
vervoerder een of meer aanvullende vervoersovereenkomsten zijn
gesloten die worden gedekt door een of meer cognossementen, en de
persoon die het cognossement afgeeft, de vereiste gegevens voor de
summiere aangifte bij binnenbrengen niet meedeelt aan zijn contractuele
partner die een cognossement afgeeft aan hem of aan zijn contractuele
partner met wie hij een overeenkomst voor het delen van laadruimte heeft
gesloten, verstrekt de persoon die de vereiste gegevens niet meedeelt,
deze gegevens aan het douanekantoor van eerste binnenkomst
overeenkomstig artikel 127, lid 6, van het wetboek.

1. Wanneer, in het geval van vervoer over zee of over de binnenwateren,
voor dezelfde goederen door een of meer andere personen dan de
vervoerder een of meer aanvullende vervoersovereenkomsten zijn gesloten
die worden gedekt door een of meer cognossementen, en de persoon die
het cognossement afgeeft, de vereiste gegevens voor de summiere aangifte
bij binnenbrengen niet meedeelt aan zijn contractuele partner die een
cognossement afgeeft aan hem of aan zijn contractuele partner met wie hij
een overeenkomst voor het delen van laadruimte heeft gesloten, verstrekt
de persoon die de vereiste gegevens niet meedeelt, deze gegevens aan het
douanekantoor van eerste binnenkomst overeenkomstig artikel 127, lid 6,
van het wetboek.

Indien de geadresseerde die is vermeld op het cognossement dat geen
onderliggende cognossementen heeft, de voor de summiere aangifte bij
binnenbrengen vereiste gegevens niet meedeelt aan de persoon die dit
cognossement afgeeft, verstrekt hij deze gegevens aan het douanekantoor
van eerste binnenkomst.

Indien de geadresseerde die is vermeld op het cognossement dat geen
onderliggende cognossementen heeft, de voor de summiere aangifte bij
binnenbrengen vereiste gegevens niet meedeelt aan de persoon die dit
cognossement afgeeft, verstrekt hij deze gegevens aan het douanekantoor
van eerste binnenkomst.

2. Elke persoon die de in artikel 127, lid 5, van het wetboek bedoelde
gegevens indient, is verantwoordelijk voor de door hem ingediende
gegevens overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder a) en b), van het wetboek.

2. (geschrapt)

3. Tot de datums van de upgrade van het invoercontrolesysteem zoals
bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU zijn de leden 1 en
2 van dit artikel niet van toepassing.

3. Tot de overeenkomstig de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151
vastgestelde datum voor de uitrol van release 3 van het in artikel 182, lid 1,
van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 bedoelde systeem, is lid 1 van
dit artikel niet van toepassing.
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Artikel 113: Verstrekking van de gegevens van de summiere aangifte bij
binnenbrengen door andere personen in specifieke gevallen van vervoer
door de lucht
(Artikel 127, lid 6, van het wetboek)

Artikel 113: Verstrekking van de gegevens van de summiere aangifte bij
binnenbrengen door andere personen in specifieke gevallen van vervoer
door de lucht
(Artikel 127, lid 6, van het wetboek)

1. Wanneer, in het geval van vervoer door de lucht, voor dezelfde goederen
door een of meer andere personen dan de vervoerder een of meer
aanvullende vervoersovereenkomsten zijn gesloten die worden gedekt
door een of meer luchtvrachtbrieven, en de persoon die de
luchtvrachtbrief afgeeft, de vereiste gegevens voor de summiere aangifte
bij binnenbrengen niet meedeelt aan zijn contractuele partner die een
luchtvrachtbrief afgeeft aan hem of aan zijn contractuele partner met wie
hij een overeenkomst voor het delen van laadruimte heeft gesloten,
verstrekt de persoon die de vereiste gegevens niet meedeelt, deze
gegevens aan het douanekantoor van eerste binnenkomst overeenkomstig
artikel 127, lid 6, van het wetboek.

1. Wanneer, in het geval van vervoer door de lucht, voor dezelfde goederen
door een of meer andere personen dan de vervoerder een of meer
aanvullende vervoersovereenkomsten zijn gesloten die worden gedekt
door een of meer luchtvrachtbrieven, en de persoon die de luchtvrachtbrief
afgeeft, de vereiste gegevens voor de summiere aangifte bij binnenbrengen
niet meedeelt aan zijn contractuele partner die een luchtvrachtbrief afgeeft
aan hem of aan zijn contractuele partner met wie hij een overeenkomst
voor het delen van laadruimte heeft gesloten, verstrekt de persoon die de
vereiste gegevens niet meedeelt, deze gegevens aan het douanekantoor
van eerste binnenkomst overeenkomstig artikel 127, lid 6, van het wetboek.
2. (geschrapt)

2. Wanneer, in het geval van vervoer door de lucht, goederen worden
vervoerd krachtens de Akten van de Wereldpostunie en de postaanbieder
de vereiste gegevens voor de summiere aangifte bij binnenbrengen niet
meedeelt aan de vervoerder, verstrekt de postaanbieder deze gegevens
aan het douanekantoor van eerste binnenkomst overeenkomstig artikel
127, lid 6, van het wetboek.

3. (geschrapt)
4. Tot de overeenkomstig de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151
vastgestelde datum voor de uitrol van release 2 van het in artikel 182, lid 1,
van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 bedoelde systeem, is lid 1 van
dit artikel niet van toepassing.

3. Elke persoon die de in artikel 127, lid 5, van het wetboek bedoelde
gegevens indient, is verantwoordelijk voor de door hem ingediende
gegevens overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder a) en b), van het wetboek.
4. Tot de datums van de upgrade van het invoercontrolesysteem zoals
bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU zijn de leden 1 tot
en met 3 van dit artikel niet van toepassing.
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Artikel 113 bis: Verstrekking van de gegevens van de summiere aangifte
bij binnenbrengen door andere personen
(Artikel 127, lid 6, van het wetboek)
1. Elke persoon die de in artikel 127, lid 5, van het wetboek bedoelde
gegevens indient, is verantwoordelijk voor de door hem/haar ingediende
gegevens overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder a) en b), van het wetboek.
2. Met ingang van de overeenkomstig de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU)
2019/2151 vastgestelde datum voor de uitrol van release 2 van het in
artikel 182, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 bedoelde
systeem, verstrekt, wanneer de postaanbieder de vereiste gegevens voor de
summiere aangifte bij binnenbrengen van postzendingen niet meedeelt aan
de vervoerder die verplicht is de overige gegevens van de aangifte via dat
systeem in te dienen, de postaanbieder van bestemming indien de goederen
naar de Unie worden verzonden, of de postaanbieder van de lidstaat van
eerste binnenkomst indien de goederen door de Unie worden doorgevoerd,
die gegevens aan het douanekantoor van eerste binnenkomst,
overeenkomstig artikel 127, lid 6, van het wetboek.
3. Met ingang van de overeenkomstig de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU)
2019/2151 vastgestelde datum voor de uitrol van release 2 van het in
artikel 182, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 bedoelde
systeem, verstrekt, wanneer de koeriersdienst de vereiste gegevens voor de
summiere aangifte bij binnenbrengen van expreszendingen die door de
lucht worden vervoerd, niet meedeelt aan de vervoerder, de koeriersdienst
die gegevens aan het douanekantoor van eerste binnenkomst,
overeenkomstig artikel 127, lid 6, van het wetboek.
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TITEL V : ALGEMENE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DOUANESTATUS, PLAATSING VAN GOEDEREN ONDER EEN
DOUANEREGELING, VERIFICATIE, VRIJGAVE EN VERWIJDERING VAN GOEDEREN
Hoofdstuk 1 : Douanestatus van goederen
Artikel 127 : Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen op een TIR- of
ATAcarnet of een formulier 302
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)

Artikel 127 : Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen op een TIR- of
ATAcarnet of een NAVO-formulier 302 of een EU-formulier 302
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)

Wanneer Uniegoederen worden vervoerd overeenkomstig de TIRovereenkomst, de ATA-overeenkomst, de overeenkomst van Istanbul of
het op 19 juni 1951 te Londen ondertekende verdrag tussen de staten die
partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun
krijgsmachten, kan het bewijs van de douanestatus van Uniegoederen
worden verstrekt met behulp van andere middelen dan
elektronischegegevensverwerkingstechnieken.

Wanneer Uniegoederen worden vervoerd overeenkomstig de TIRovereenkomst, de ATA-overeenkomst, de overeenkomst van Istanbul of
onder dekking van een NAVO-formulier 302 of een EU-formulier 302, kan
het bewijs van de douanestatus van Uniegoederen worden verstrekt met
behulp van andere middelen dan
elektronischegegevensverwerkingstechnieken.

Artikel 128 bis: Formaliteiten bij de afgifte van een T2L- of T2LFdocument, een factuur of een vervoersdocument door een toegelaten
afgever
(Artikel 6, lid 2, en artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)

Artikel 128 bis: Formaliteiten bij de afgifte van een T2L- of T2LFdocument, een factuur of een vervoersdocument door een toegelaten
afgever
(Artikel 6, lid 2, en artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)

1. Tot de datum van de uitrol van het PoUS-systeem zoals bedoeld in de
bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU maakt de toegelaten afgever
een kopie van elk afgegeven T2L- of T2LF-document. De
douaneautoriteiten bepalen op welke wijze deze kopie ter controle wordt
voorgelegd en voor ten minste drie jaar wordt bewaard.

1. Tot de datum van de uitrol van het PoUS-systeem zoals bedoeld in de
bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU maakt de toegelaten afgever een
kopie van elk afgegeven T2L- of T2LF-document. De douaneautoriteiten
bepalen op welke wijze deze kopie ter controle wordt voorgelegd en voor
ten minste drie jaar wordt bewaard.

2. In de in artikel 128, lid 2, bedoelde vergunning wordt met name vermeld:
a) welk douanekantoor belast is met de waarmerking vooraf van de T2L- of
T2LF-formulieren waarop de betrokken documenten worden gesteld, met
het oog op artikel 128 ter, lid 1;
b) op welke wijze de toegelaten afgever aantoont dat de formulieren
correct zijn gebruikt;

2. In de in artikel 128, lid 2, bedoelde vergunning wordt met name vermeld:
a) welk douanekantoor belast is met de waarmerking vooraf van de T2L- of
T2LF-formulieren waarop de betrokken documenten worden gesteld, met
het oog op artikel 128 ter, lid 1;
b) op welke wijze de toegelaten afgever aantoont dat de formulieren
correct zijn gebruikt;
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c) voor welk soort goederen of vervoer de vergunning niet geldt;
d) binnen welke termijn en op welke wijze de toegelaten afgever het
bevoegde douanekantoor inlicht, zodat dit kantoor vóór het vertrek van de
goederen de nodige controles kan verrichten;
e) dat de voorzijde van de desbetreffende handelsdocumenten of vak „C.
Kantoor van vertrek” aan de voorzijde van de formulieren die voor het
opstellen van het T2L- of T2LF-document en, in voorkomend geval, van de
aanvullende formulieren worden gebruikt, vooraf wordt voorzien van een
afdruk van het stempel van het in lid 2, onder a), bedoelde douanekantoor
en van de handtekening van een ambtenaar van dit kantoor; of
i) vooraf wordt voorzien van een afdruk van het stempel van het in lid 2,
onder a), bedoelde douanekantoor en van de handtekening van een
ambtenaar van dit kantoor; of
ii) wordt voorzien van een afdruk van het speciale stempel van de
toegelaten afgever. Dit stempel mag ook, door een hiertoe gemachtigde
drukkerij, op de formulieren worden voorgedrukt. De vakken 1, 2 en 4 tot
en met 6 van het speciale stempel moeten de volgende gegevens bevatten:
— wapen, tekens of letters die voor het land kenmerkend zijn;
— bevoegde douanekantoor;
— datum;
— toegelaten afgever; en
— vergunningsnummer.
f) Het formulier wordt uiterlijk bij de verzending van de goederen door de
toegelaten afgever ingevuld en ondertekend. Daarnaast vermeldt hĳ in vak
„D. Controle door het kantoor van vertrek” van het T2L- of T2LF-document
of op een duidelijk zichtbare plaats op het gebruikte handelsdocument de
naam van het bevoegde douanekantoor en de datum waarop het
document is opgemaakt, en brengt hij een van de volgende vermeldingen
aan:
— Expedidor autorizado
— Godkendt afsender
— Zugelassener Versender
— Εγκεκριμένος αποστολέας

c) voor welk soort goederen of vervoer de vergunning niet geldt;
d) binnen welke termijn en op welke wijze de toegelaten afgever het
bevoegde douanekantoor inlicht, zodat dit kantoor vóór het vertrek van de
goederen de nodige controles kan verrichten;
e) dat de voorzijde van de desbetreffende handelsdocumenten of vak “C.
Kantoor van vertrek” aan de voorzĳde van de formulieren die voor het
opstellen van het T2L- of T2LF-document en, in voorkomend geval, van de
aanvullende formulieren worden gebruikt:
i) vooraf wordt voorzien van een afdruk van het stempel van het in punt a)
bedoelde douanekantoor en van de handtekening van een ambtenaar van
dit kantoor; of
ii) wordt voorzien van een afdruk van het speciale stempel van de
toegelaten afgever overeenkomstig het model in deel II, hoofdstuk II van
bijlage 72-04 bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447. Dit stempel mag
ook, door een hiertoe gemachtigde drukkerij, op de formulieren worden
voorgedrukt. De vakken 1, 2 en 4 tot en met 6 van het speciale stempel
moeten de volgende gegevens bevatten:
— wapen, tekens of letters die voor het land kenmerkend zijn;
— bevoegde douanekantoor;
— datum;
— toegelaten afgever;
— vergunningsnummer.
f) Het formulier wordt uiterlijk bij de verzending van de goederen door de
toegelaten afgever ingevuld en ondertekend. Daarnaast vermeldt hĳ in vak
“D. Controle door het kantoor van vertrek” van het T2L- of T2LF- document
of op een duidelĳk zichtbare plaats op het gebruikte handelsdocument de
naam van het bevoegde douanekantoor en de datum waarop het
document is opgemaakt, en brengt hĳ een van de volgende vermeldingen
aan:
— Одобрен издател
— Emisor autorizado
— Schválený vydavatel
— Autoriseret udsteder
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— Authorised consignor
— Expéditeur agréé
— Speditore autorizzato
— Toegelaten afzender
— Expedidor autorizado
— Hyväksytty lähettäjä
— Godkänd avsändare
— Schválený odesílatel
— Volitatud kaubasaatja
— Atzītais nosūtītājs
— Įgaliotas siuntėjas
— Engedélyezett feladó
— Awtorizzat li jibgħat
— Upoważniony nadawca
— Pooblaščeni pošiljatelj
— Schválený odosielateľ
— Одобрен изпращач
— Expeditor agreat
— Ovlašteni pošiljatelj.

— Zugelassener Aussteller
— Volitatud väljastaja
— Εγκεκριμένος εκδότης
— Authorised issuer
— Emetteur agréé
— Ovlaštenog izdavatelja
— Emittente autorizzato
— Atzītais izdevējs
— Įgaliotasis išdavėjas
— Engedélyes kibocsátó
— Emittent awtorizzat
— Toegelaten afgever
— Upoważnionego wystawcę
— Emissor autorizado
— Emitent autorizat
— Schválený vystaviteľ
— Pooblaščeni izdajatelj
— Valtuutettu antaja
— Godkänd utfärdare.

Artikel 128 quinquies : Voorwaarden om vergunning te krijgen voor het
opstellen van het scheepvaartmanifest na vertrek
(Artikel 6, lid 3, onder a), en artikel 153, lid 2, van het wetboek)

Artikel 128 quinquies : Voorwaarden om vergunning te krijgen voor het
opstellen van het scheepvaartmanifest na vertrek
(Artikel 6, lid 3, onder a), en artikel 153, lid 2, van het wetboek)

1. Tot de datum van de uitrol van het DWU-systeem Douanebeschikkingen
zoals bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU wordt de
vergunning om het scheepvaartmanifest aan de hand waarvan de
douanestatus van Uniegoederen wordt aangetoond, pas op te stellen
uiterlijk op de dag na het vertrek van het vaartuig en in ieder geval voor de
aankomst ervan in de haven van bestemming, alleen verleend aan
internationale scheepvaartmaatschappijen die aan de volgende
voorwaarden voldoen:
a) zij zijn gevestigd in de Unie;

1. De in artikel 128 quater bedoelde vergunning wordt uitsluitend verleend
aan internationale scheepvaartmaatschappijen die aan de volgende
voorwaarden voldoen:
a) zij zijn gevestigd in de Unie;
b) zij geven regelmatig het bewijs van de douanestatus van Uniegoederen
af, of de douaneautoriteiten van deze scheepvaartmaatschappijen weten
dat zij aan de wettelijke verplichtingen voor het gebruik van deze bewijzen
kunnen voldoen;
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b) zij geven regelmatig het bewijs van de douanestatus van Uniegoederen
af, of de douaneautoriteiten van deze scheepvaartmaatschappijen weten
dat zij aan de wettelijke verplichtingen voor het gebruik van deze bewijzen
kunnen voldoen;
c) zij hebben geen ernstige of herhaalde inbreuken op de douane- of
belastingwetgeving gepleegd;
d) zij maken gebruik van elektronische gegevensuitwisselingssystemen om
gegevens te verzenden tussen de havens van vertrek en van bestemming in
het douanegebied van de Unie;
e) zij verrichten een beduidend aantal vaarten tussen de lidstaten op
erkende routes.
2. De in lid 1 bedoelde vergunning wordt alleen verleend wanneer:
a) de douaneautoriteiten in staat zijn om toezicht te houden op de regeling
en controles te verrichten zonder dat zij daarvoor administratieve
maatregelen moeten nemen die niet in verhouding staan tot de behoeften
van de betrokkene, en
b) de betrokkene een administratie voert aan de hand waarvan de
douaneautoriteiten een doeltreffende controle kunnen verrichten.
3. Wanneer de betrokkene houder is van een AEO-vergunning zoals
bedoeld in artikel 38, lid 2, onder a), van het wetboek, wordt geacht te zijn
voldaan aan de vereisten van lid 1, onder c), en lid 2, onder b), van dit
artikel.
4. Zodra zij een aanvraag hebben ontvangen, delen de douaneautoriteiten
van de lidstaat waar de scheepvaartmaatschappij is gevestigd, dit mee aan
de andere lidstaten op het grondgebied waarvan de havens van vertrek en
de voorziene havens van bestemming zijn gelegen.
Indien binnen 60 dagen na deze mededeling geen bezwaren zijn
ontvangen, verlenen de douaneautoriteiten vergunning voor het gebruik
van de in artikel 128 quater omschreven vereenvoudigde procedure.

c) zij hebben geen ernstige of herhaalde inbreuken op de douane- of
belastingwetgeving gepleegd;
d) zij maken gebruik van elektronische gegevensuitwisselingssystemen om
gegevens te verzenden tussen de havens van vertrek en van bestemming in
het douanegebied van de Unie;
e) zij verrichten een beduidend aantal vaarten tussen de lidstaten op
erkende routes.
2. De in lid 1 bedoelde vergunning wordt alleen verleend wanneer:
a) de douaneautoriteiten in staat zijn om toezicht te houden op de regeling
en controles te verrichten zonder dat zij daarvoor administratieve
maatregelen moeten nemen die niet in verhouding staan tot de behoeften
van de betrokkene, en
b) de betrokkene een administratie voert aan de hand waarvan de
douaneautoriteiten een doeltreffende controle kunnen verrichten.
3. Wanneer de betrokkene houder is van een AEO-vergunning zoals
bedoeld in artikel 38, lid 2, onder a), van het wetboek, wordt geacht te zijn
voldaan aan de vereisten van lid 1, onder c), en lid 2, onder b), van dit
artikel.
4. Zodra zij een aanvraag hebben ontvangen, delen de douaneautoriteiten
van de lidstaat waar de scheepvaartmaatschappij is gevestigd, dit mee aan
de andere lidstaten op het grondgebied waarvan de havens van vertrek en
de voorziene havens van bestemming zijn gelegen.
Indien binnen 60 dagen na deze mededeling geen bezwaren zijn ontvangen,
verlenen de douaneautoriteiten vergunning voor het gebruik van de in
artikel 128 quater omschreven vereenvoudigde procedure.
Deze vergunning is geldig in de betrokken lidstaten en is uitsluitend van
toepassing op vervoer tussen de in de vergunning genoemde havens.
5. De vereenvoudiging wordt als volgt toegepast:
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Deze vergunning is geldig in de betrokken lidstaten en is uitsluitend van
toepassing op vervoer tussen de in de vergunning genoemde havens.
5. De vereenvoudiging wordt als volgt toegepast:
a) het manifest van de haven van vertrek wordt met behulp van een
elektronisch gegevensuitwisselingssysteem naar de haven van bestemming
gezonden;
b) de scheepvaartmaatschappij vermeldt op het manifest de in artikel 126
bis genoemde gegevens;
c) het door middel van een elektronisch gegevensuitwisselingssysteem
toegezonden manifest (gegevensuitwisselingsmanifest) wordt, uiterlijk op
de werkdag volgende op het vertrek van het vaartuig en in ieder geval voor
de aankomst ervan in de haven van bestemming, voorgelegd aan de
douaneautoriteiten van de haven van vertrek. De douaneautoriteiten
kunnen verlangen dat een afdruk van dit gegevensuitwisselingsmanifest
wordt voorgelegd wanneer zij geen toegang hebben tot een door de
douaneautoriteiten goedgekeurd informatiesysteem dat dit manifest
bevat;
d) het gegevensuitwisselingsmanifest wordt aan de douaneautoriteiten van
de haven van bestemming voorgelegd. De douaneautoriteiten kunnen
verlangen dat een afdruk van dit gegevensuitwisselingsmanifest wordt
voorgelegd wanneer zij geen toegang hebben tot een door de
douaneautoriteiten goedgekeurd informatiesysteem dat dit manifest
bevat.
6. De volgende kennisgevingen worden gedaan:
a) de scheepvaartmaatschappij stelt de douaneautoriteiten van alle
overtredingen en onregelmatigheden in kennis;
b) de douaneautoriteiten van de haven van bestemming stellen de
douaneautoriteiten van de haven van vertrek en de autoriteit die de
vergunning heeft afgegeven, zo spoedig mogelijk in kennis van alle
overtredingen en onregelmatigheden.

a) het manifest van de haven van vertrek wordt met behulp van een
elektronisch gegevensuitwisselingssysteem naar de haven van bestemming
gezonden;
b) de scheepvaartmaatschappij vermeldt op het manifest de in artikel 126
bis genoemde gegevens;
c) het door middel van een elektronisch gegevensuitwisselingssysteem
toegezonden manifest (gegevensuitwisselingsmanifest) wordt, uiterlijk op
de werkdag volgende op het vertrek van het vaartuig en in ieder geval voor
de aankomst ervan in de haven van bestemming, voorgelegd aan de
douaneautoriteiten van de haven van vertrek. De douaneautoriteiten
kunnen verlangen dat een afdruk van dit gegevensuitwisselingsmanifest
wordt voorgelegd wanneer zij geen toegang hebben tot een door de
douaneautoriteiten goedgekeurd informatiesysteem dat dit manifest bevat;
d) het gegevensuitwisselingsmanifest wordt aan de douaneautoriteiten van
de haven van bestemming voorgelegd. De douaneautoriteiten kunnen
verlangen dat een afdruk van dit gegevensuitwisselingsmanifest wordt
voorgelegd wanneer zij geen toegang hebben tot een door de
douaneautoriteiten goedgekeurd informatiesysteem dat dit manifest bevat.
6. De volgende kennisgevingen worden gedaan:
a) de scheepvaartmaatschappij stelt de douaneautoriteiten van alle
overtredingen en onregelmatigheden in kennis;
b) de douaneautoriteiten van de haven van bestemming stellen de
douaneautoriteiten van de haven van vertrek en de autoriteit die de
vergunning heeft afgegeven, zo spoedig mogelijk in kennis van alle
overtredingen en onregelmatigheden.
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Hoofdstuk 2 : Plaatsing van goederen onder een douaneregeling
Artikel 138: Goederen die worden geacht te zijn aangegeven voor het
vrije verkeer overeenkomstig artikel 141
(Artikel 158, lid 2, van het wetboek)

Artikel 138: Goederen die worden geacht te zijn aangegeven voor het vrije
verkeer overeenkomstig artikel 141
(Artikel 158, lid 2, van het wetboek)

De volgende goederen worden geacht te zijn aangegeven voor het vrije
verkeer overeenkomstig artikel 141 wanneer er geen aangifte op andere
wijze is gedaan:
a) goederen zonder handelskarakter in de persoonlijke bagage van
reizigers, die in aanmerking komen voor vrijstelling van
invoerrechten krachtens artikel 41 van Verordening (EG) nr.
1186/2009 dan wel als terugkerende goederen;
b) goederen zoals bedoeld in artikel 135, lid 1, onder c) en d);
c) vervoermiddelen die in aanmerking komen voor vrijstelling van
invoerrechten als terugkerende goederen overeenkomstig artikel
203 van het wetboek;
d) draagbare muziekinstrumenten die worden wederingevoerd door
reizigers en die in aanmerking komen voor vrijstelling van
invoerrechten als terugkerende goederen overeenkomstig artikel
203 van het wetboek;
e) brievenpost;
f) goederen in een postzending, die in aanmerking komen voor
vrijstelling van invoerrechten krachtens de artikelen 23 tot en met
27 van Verordening (EG) nr. 1186/2009.

De volgende goederen worden geacht te zijn aangegeven voor het vrije
verkeer overeenkomstig artikel 141 wanneer er geen aangifte op andere
wijze is gedaan:
g) goederen zonder handelskarakter in de persoonlijke bagage van
reizigers, die in aanmerking komen voor vrijstelling van
invoerrechten krachtens artikel 41 van Verordening (EG) nr.
1186/2009 dan wel als terugkerende goederen;
h) goederen zoals bedoeld in artikel 135, lid 1, onder c) en d);
i) vervoermiddelen die in aanmerking komen voor vrijstelling van
invoerrechten als terugkerende goederen overeenkomstig artikel
203 van het wetboek;
j) draagbare muziekinstrumenten die worden wederingevoerd door
reizigers en die in aanmerking komen voor vrijstelling van
invoerrechten als terugkerende goederen overeenkomstig artikel
203 van het wetboek;
k) brievenpost;
l) tot de overeenkomstig de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU)
2019/2151 vastgestelde datum voor de uitrol van release 1 van het
in artikel 182, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447
bedoelde systeem, goederen in een postzending, die in aanmerking
komen voor vrijstelling van invoerrechten krachtens artikel 23, lid 1,
of artikel 25, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1186/2009;
m) tot de datum voorafgaand aan de in artikel 4, lid 1, vierde alinea,
van Richtlijn (EU) 2017/2455 genoemde datum, goederen waarvan
de intrinsieke waarde niet meer dan 22 EUR bedraagt;
n) organen en ander menselijk of dierlijk weefsel of menselijk bloed
dat in geval van nood geschikt is voor permanente transplantatie,
implantatie of transfusie;

Tot de datums van de upgrade van de in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit
2014/255/EU bedoelde nationale invoersystemen voor de lidstaat waar de
goederen geacht worden te zijn aangegeven, geldt evenwel het volgende:
a) punt f) van de eerste alinea vindt slechts toepassing als de
goederen in kwestie ook in aanmerking komen voor vrijstelling van
andere heffingen, en
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b) goederen waarvan de intrinsieke waarde niet meer dan 22 EUR
bedraagt, worden geacht te zijn aangegeven voor het vrije verkeer
overeenkomstig artikel 141.

o) goederen onder dekking van een EU-formulier 302 of een NAVOformulier 302 die in aanmerking komen voor vrijstelling van
invoerrechten als terugkerende goederen, overeenkomstig artikel
203 van het wetboek;
p) afval van schepen, op voorwaarde dat de afvalvooraanmelding als
bedoeld in artikel 6 van Richtlijn (EU) 2019/883 is gedaan in het
nationaal maritiem éénloketsysteem of via andere meldingskanalen
die voor de bevoegde autoriteiten met inbegrip van de douane
aanvaardbaar zijn.

(tweede alinea geschrat)

Artikel 139
1. De in artikel 136, lid 1, onder a) tot en met d), h) en i), bedoelde
goederen worden geacht te zijn aangegeven voor tijdelijke invoer
overeenkomstig artikel 141 wanneer er geen aangifte op andere wijze is
gedaan.
2. De in artikel 136, lid 1, onder a) tot en met d), h) en i), bedoelde
goederen worden geacht te zijn aangegeven voor wederuitvoer
overeenkomstig artikel 141, waarbij de regeling tijdelijke invoer wordt
aangezuiverd, wanneer er geen aangifte op andere wijze is gedaan.

Artikel 139: Goederen die worden geacht te zijn aangegeven voor
tijdelijke invoer, douanevervoer of wederuitvoer overeenkomstig artikel
141
(Artikel 158, lid 2, van het wetboek)
1. De in artikel 136, lid 1, onder a) tot en met d), h) en i), bedoelde
goederen worden geacht te zijn aangegeven voor tijdelijke invoer
overeenkomstig artikel 141 wanneer er geen aangifte op andere wijze is
gedaan.
2. De in artikel 136, lid 1, onder a) tot en met d), h) en i), bedoelde
goederen worden geacht te zijn aangegeven voor wederuitvoer
overeenkomstig artikel 141, waarbij de regeling tijdelijke invoer wordt
aangezuiverd, wanneer er geen aangifte op andere wijze is gedaan.
3. Goederen onder dekking van een NAVO-formulier 302 of een EUformulier 302 worden geacht te zijn aangegeven voor tijdelijke invoer
overeenkomstig artikel 141 wanneer er geen aangifte op andere wijze is
gedaan.
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4. Goederen onder dekking van een NAVO-formulier 302 of een EUformulier 302 worden geacht te zijn aangegeven voor wederuitvoer
overeenkomstig artikel 141 wanneer er geen aangifte op andere wijze is
gedaan.
5. Goederen onder dekking van een EU-formulier 302 worden geacht te zijn
aangegeven voor douanevervoer overeenkomstig artikel 141 wanneer er
geen aangifte op andere wijze is gedaan

Artikel 140: Goederen die worden geacht te zijn aangegeven voor uitvoer
overeenkomstig artikel 141
(Artikel 158, lid 2, van het wetboek)

Artikel 140: Goederen die worden geacht te zijn aangegeven voor uitvoer
overeenkomstig artikel 141
(Artikel 158, lid 2, van het wetboek)

1. De volgende goederen worden geacht te zijn aangegeven voor uitvoer
overeenkomstig artikel 141 wanneer er geen aangifte op andere wijze is
gedaan:
a) de in artikel 137 bedoelde goederen;
b) draagbare muziekinstrumenten van reizigers;

1. De volgende goederen worden geacht te zijn aangegeven voor uitvoer
overeenkomstig artikel 141 wanneer er geen aangifte op andere wijze is
gedaan:
a) de in artikel 137 bedoelde goederen;
b) draagbare muziekinstrumenten van reizigers;
c) brievenpost;
d) goederen in een post- of expreszending, waarvan de waarde niet
meer dan 1 000 EUR bedraagt en waarvoor geen uitvoerrechten zijn
verschuldigd;
e) organen en ander menselijk of dierlijk weefsel of menselijk bloed
dat in geval van nood geschikt is voor permanente transplantatie,
implantatie of transfusie;
f) goederen onder dekking van een NAVO-formulier 302 of een EUformulier 302.

2. Goederen verzonden naar Helgoland worden geacht te zijn aangegeven
voor uitvoer overeenkomstig artikel 141.

2. Goederen verzonden naar Helgoland worden geacht te zijn aangegeven
voor uitvoer overeenkomstig artikel 141.
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Artikel 141: Handelingen die worden geacht een douaneaangifte te
vormen
(Artikel 158, lid 2, van het wetboek)
1. Voor goederen zoals bedoeld in artikel 138, onder a) tot en met d),
artikel 139 en artikel 140, lid 1, wordt elk van de volgende handelingen
geacht een douaneaangifte te vormen:
a) het passeren van het groene kanaal of het kanaal „niets aan te
geven” bĳ een douanekantoor waar een dubbel controlekanaal
aanwezig is;
b) het passeren van een douanekantoor waar geen dubbel
controlekanaal aanwezig is;
c) het aanbrengen van een schĳf voor douaneaangifte of een
zelfklevend vignet „Niets aan te geven” op de voorruit van
personenwagens wanneer nationale bepalingen in deze
mogelĳkheid voorzien;
d) de enkele overschrijding van de grens van het douanegebied van
de Unie door de goederen in een van de volgende situaties:
i)
wanneer er een vrijstelling geldt van de verplichting om
goederen naar de plaats van bestemming te vervoeren
overeenkomstig de in artikel 135, lid 5, van het wetboek
bedoelde bijzondere voorschriften;
ii)
wanneer goederen worden geacht te zijn aangegeven voor
wederuitvoer overeenkomstig artikel 139, lid 2, van deze
verordening;
iii)
wanneer goederen worden geacht te zijn aangegeven voor
uitvoer overeenkomstig artikel 140, lid 1, van deze
verordening.
2. Door binnenkomst in het douanegebied van de Unie wordt brievenpost
geacht voor het vrije verkeer te zijn aangegeven.
Door uitgang uit het douanegebied van de Unie wordt brievenpost geacht
voor uitvoer of wederuitvoer te zijn aangegeven.

Artikel 141 Handelingen die worden geacht een douaneaangifte of een
aangifte tot wederuitvoer te vormen
(Artikel 158, lid 2, van het wetboek)
1. Voor goederen, als bedoeld in artikel 138, onder a) tot en met d), en h),
artikel 139 en artikel 140, lid 1, wordt elk van de volgende handelingen
geacht een douaneaangifte te vormen:
a) het passeren van het groene kanaal of het kanaal „niets aan te
geven” bĳ een douanekantoor waar een dubbel controlekanaal
aanwezig is;
b) het passeren van een douanekantoor waar geen dubbel
controlekanaal aanwezig is;
c) het aanbrengen van een schĳf voor douaneaangifte of een
zelfklevend vignet „Niets aan te geven” op de voorruit van
personenwagens wanneer nationale bepalingen in deze
mogelĳkheid voorzien;
d) de enkele overschrijding van de grens van het douanegebied van de
Unie door de goederen in een van de volgende situaties:
i)
wanneer er een vrijstelling geldt van de verplichting om
goederen naar de plaats van bestemming te vervoeren
overeenkomstig de in artikel 135, lid 5, van het wetboek
bedoelde bijzondere voorschriften;
ii)
wanneer goederen worden geacht te zijn aangegeven voor
wederuitvoer overeenkomstig artikel 139, lid 2, van deze
verordening;
iii)
wanneer goederen worden geacht te zijn aangegeven voor
uitvoer overeenkomstig artikel 140, lid 1, van deze verordening;
iv)
wanneer vervoermiddelen, als bedoeld in artikel 212, worden
geacht te zijn aangegeven voor tijdelijke invoer overeenkomstig
artikel 139, lid 1, van deze verordening;
v)
wanneer niet-EU-vervoermiddelen die voldoen aan de
voorwaarden van artikel 203 van het wetboek het

24

Wijzigingen DWU DA
3. Door aanbrenging bij de douane overeenkomstig artikel 139 van het
wetboek worden goederen in een postzending, die in aanmerking komen
voor vrijstelling van invoerrechten krachtens de artikelen 23 tot en met 27
van Verordening (EG) nr. 1186/2009, geacht te zijn aangegeven voor het
vrije verkeer, mits de vereiste gegevens door de douaneautoriteiten zijn
aanvaard.
4. Door uitgang uit het douanegebied van de Unie worden goederen in een
postzending, waarvan de waarde niet meer dan 1 000 EUR bedraagt en
waarvoor geen uitvoerrechten verschuldigd zijn, geacht te zijn aangegeven
voor uitvoer.
5. Tot de datum voorafgaand aan de in artikel 4, lid 1, vierde alinea, van
Richtlijn (EU) 2017/2455 ( 1 ) van de Raad genoemde datum worden
goederen waarvan de intrinsieke waarde niet meer dan 22 EUR bedraagt,
geacht te zijn aangegeven voor het vrije verkeer door aanbrenging bij de
douane overeenkomstig artikel 139 van het wetboek, mits de vereiste
gegevens door de douaneautoriteiten zijn aanvaard.

douanegebied van de Unie worden binnengebracht,
overeenkomstig artikel 138, onder c), van deze verordening.
2. Door binnenkomst in het douanegebied van de Unie wordt brievenpost
geacht voor het vrije verkeer te zijn aangegeven.
Door uitgang uit het douanegebied van de Unie wordt brievenpost geacht
voor uitvoer of wederuitvoer te zijn aangegeven.
3. Tot de overeenkomstig de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151
vastgestelde datum voor de uitrol van release 1 van het in artikel 182, lid 1,
van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 bedoelde systeem, kunnen
goederen in een postzending geacht te zijn aangegeven voor het vrije
verkeer door aanbrenging bij de douane overeenkomstig artikel 139 van het
wetboek, mits aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
a) de douaneautoriteiten hebben het gebruik van deze handeling en
de door de postaanbieder verstrekte gegevens aanvaard;
b) de btw is niet aangegeven in het kader van de bijzondere regeling in
titel XII, hoofdstuk 6, afdeling 4, van Richtlijn 2006/112/EG voor
afstandsverkopen van goederen die zijn ingevoerd uit derde landen
en of derdelandsgebieden, noch is gebruikgemaakt van de
bijzondere regeling voor de aangifte en de betaling van btw bij
invoer in titel XII, hoofdstuk 7, van die richtlijn;
c) de goederen zijn van rechten bij invoer vrijgesteld krachtens artikel
23, lid 1, of artikel 25, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1186/2009;
d) de zending gaat vergezeld van een CN22-verklaring of een CN23verklaring
4. Door uitgang uit het douanegebied van de Unie worden goederen in een
postzending, waarvan de waarde niet meer dan 1 000 EUR bedraagt en
waarvoor geen uitvoerrechten verschuldigd zijn, geacht te zijn aangegeven
voor uitvoer.
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4 bis. Goederen in een expreszending waarvan de waarde niet meer dan 1
000 EUR bedraagt en waarvoor geen uitvoerrechten zijn verschuldigd,
worden geacht te zijn aangegeven voor uitvoer door aanbrenging bij het
douanekantoor van uitgang, mits de gegevens in het vervoersdocument
en/of de factuur beschikbaar zijn voor en door de douaneautoriteiten zijn
aanvaard.
5. Tot de datum voorafgaand aan de in artikel 4, lid 1, vierde alinea, van
Richtlijn (EU) 2017/2455 ( 1 ) van de Raad genoemde datum worden
goederen waarvan de intrinsieke waarde niet meer dan 22 EUR bedraagt,
geacht te zijn aangegeven voor het vrije verkeer door aanbrenging bij de
douane overeenkomstig artikel 139 van het wetboek, mits de vereiste
gegevens door de douaneautoriteiten zijn aanvaard.
6. Goederen die in het kader van militaire activiteiten onder dekking van een
NAVO-formulier 302 worden vervoerd of gebruikt, worden geacht voor het
vrije verkeer, tijdelijke invoer, uitvoer of wederuitvoer te zijn aangegeven
door aanbrenging bij de douane overeenkomstig artikel 139 of artikel 267,
lid 2, van het wetboek, mits de gegevens in het NAVO-formulier 302 zijn
aanvaard door en beschikbaar zijn voor de douaneautoriteiten.
Dit formulier kan worden ingediend met behulp van andere middelen dan
elektronische gegevensverwerkingstechnieken.
7. Goederen die in het kader van militaire activiteiten onder dekking van een
EU-formulier 302 worden vervoerd of gebruikt, worden geacht voor het vrije
verkeer, tijdelijke invoer, douanevervoer, uitvoer of wederuitvoer te zijn
aangegeven door aanbrenging bij de douane overeenkomstig respectievelijk
artikel 139 of artikel 267, lid 2, van het wetboek, mits de gegevens in bijlage
52-01 zijn aanvaard door en beschikbaar zijn voor de douaneautoriteiten.
Dit formulier kan worden ingediend met behulp van andere middelen dan
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elektronische gegevensverwerkingstechnieken.
8. Afval van schepen wordt geacht voor het vrije verkeer te zijn aangegeven
door aanbrenging bij de douane overeenkomstig artikel 139 van het
wetboek, op voorwaarde dat de afvalvooraanmelding als bedoeld in artikel
6 van Richtlijn (EU) 2019/883 is gedaan in het nationaal maritiem
éénloketsysteem of via andere meldingskanalen die voor de bevoegde
autoriteiten met inbegrip van de douane aanvaardbaar zijn.

Artikel 142: Goederen die niet mondeling of overeenkomstig artikel 141
kunnen worden aangegeven
(Artikel 158, lid 2, van het wetboek)

Artikel 142: Goederen die niet mondeling of overeenkomstig artikel 141
kunnen worden aangegeven
(Artikel 158, lid 2, van het wetboek)

De artikelen 135 tot en met 140 zijn niet van toepassing op de volgende
goederen:
a)
goederen waarvoor formaliteiten zijn vervuld met het oog op
de toekenning van restituties of financiële voordelen bij uitvoer
in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;
b)
goederen waarvoor een aanvraag tot terugbetaling van rechten
of andere heffingen is gedaan;
c)
goederen die zijn onderworpen aan een verbod of beperking;
d)
goederen die zijn onderworpen aan een andere bijzondere
formaliteit krachtens Uniewetgeving die de douaneautoriteiten
moeten toepassen.

De artikelen 135 tot en met 140 zijn niet van toepassing op de volgende
goederen:
a)
goederen waarvoor formaliteiten zijn vervuld met het oog op
de toekenning van restituties of financiële voordelen bij uitvoer
in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;
b)
goederen waarvoor een aanvraag tot terugbetaling van rechten
of andere heffingen is gedaan, tenzij deze aanvraag betrekking
heeft op de ongeldigmaking van de douaneaangifte voor het
vrije verkeer van goederen die van rechten van invoer zijn
vrijgesteld, overeenkomstig artikel 23, lid 1, of artikel 25, lid 1,
van Verordening (EG) nr. 1186/2009;
c)
goederen die zijn onderworpen aan een verbod of beperking,
met uitzondering van:
i)
goederen die worden vervoerd of gebruikt onder
dekking van een NAVO-formulier 302 of een EUformulier 302;
ii)
afval van schepen;
d)
goederen die zijn onderworpen aan een andere bijzondere
formaliteit krachtens Uniewetgeving die de douaneautoriteiten
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moeten toepassen, met uitzondering van goederen die worden
vervoerd of gebruikt onder dekking van een NAVO-formulier
302 of een EU-formulier 302.

Artikel 143 bis : Douaneaangifte voor zendingen met een geringe waarde Artikel 143 bis : Aangifte voor het in het vrije verkeer brengen van
(Artikel 6, lid 2, van het wetboek)
zendingen met een geringe waarde
(Artikel 6, lid 2, van het wetboek)
1. Met ingang van de in artikel 4, lid 1, vierde alinea, van Richtlijn (EU)
2017/2455 vermelde datum kan een persoon voor een zending die
1. Met ingang van de in artikel 4, lid 1, vierde alinea, van Richtlijn (EU)
overeenkomstig artikel 23, lid 1, of artikel 25, lid 1, van Verordening (EG)
2017/2455 vermelde datum kan een persoon voor een zending die
overeenkomstig artikel 23, lid 1, of artikel 25, lid 1, van Verordening (EG) nr.
nr. 1186/2009 een vrijstelling van invoerrechten geniet, een
douaneaangifte voor het vrije verkeer met de in bijlage B bedoelde
1186/2009 een vrijstelling van invoerrechten geniet, een douaneaangifte
specifieke gegevensset indienen, op voorwaarde dat de goederen in die
voor het vrije verkeer met de in bijlage B bedoelde specifieke gegevensset
zending niet onderworpen zijn aan verboden en beperkingen.
indienen, op voorwaarde dat de goederen in die zending niet onderworpen
zijn aan verboden en beperkingen.
2. In afwijking van lid 1 mag de specifieke gegevensset voor zendingen met
een geringe waarde niet worden gebruikt voor:
2. In afwijking van lid 1 mag de specifieke gegevensset voor zendingen met
a) de aangifte voor het vrije verkeer van goederen waarvan de invoer een geringe waarde niet worden gebruikt voor:
is vrijgesteld van de btw overeenkomstig artikel 143, lid 1, onder
a) de aangifte voor het vrije verkeer van goederen waarvan de invoer
d), van Richtlijn 2006/112/EG en die, indien van toepassing, onder
is vrijgesteld van de btw overeenkomstig artikel 143, lid 1, onder d),
een accijnsschorsing zijn overgebracht overeenkomstig artikel 17
van Richtlijn 2006/112/EG en die, indien van toepassing, onder een
van Richtlijn 2008/118/EG;
accijnsschorsing zijn overgebracht overeenkomstig artikel 17 van
b) de wederinvoer met aangifte voor het vrije verkeer van goederen
Richtlijn 2008/118/EG;
waarvan de invoer is vrijgesteld van de btw overeenkomstig artikel
b) de wederinvoer met aangifte voor het vrije verkeer van goederen
143, lid 1, onder d), van Richtlijn 2006/112/EG en die, indien van
waarvan de invoer is vrijgesteld van de btw overeenkomstig artikel
toepassing, onder een accijnsschorsing zijn overgebracht
143, lid 1, onder d), van Richtlijn 2006/112/EG en die, indien van
overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn 2008/118/EG.
toepassing, onder een accijnsschorsing zijn overgebracht
overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn 2008/118/EG.
3. Tot de datums van de upgrade van de nationale invoersystemen, als
bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151, kunnen de
lidstaten bepalen dat de in lid 1 van dit artikel bedoelde aangifte wordt
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onderworpen aan de in bijlage 9 bij Gedelegeerde Verordening (EU)
2016/341 opgenomen gegevensvereisten.
Artikel 144 : Douaneaangifte voor goederen in postzendingen
(Artikel 6, lid 2, van het wetboek)

Artikel 144 : Douaneaangifte voor goederen in postzendingen
(Artikel 6, lid 2, van het wetboek)

Een postaanbieder kan voor goederen in een postzending een
douaneaangifte voor het vrije verkeer met de beperkte gegevensset zoals
bedoeld in bijlage B indienen, wanneer deze goederen aan alle volgende
voorwaarden voldoen:

1. Een postaanbieder kan voor goederen in een postzending een
douaneaangifte voor het vrije verkeer met de beperkte gegevensset zoals
bedoeld in kolom H6 van bijlage B indienen, wanneer deze goederen aan de
volgende voorwaarden voldoen:
a)
de waarde ervan is niet hoger dan 1 000 EUR;
b)
zij zijn niet aan verboden en beperkingen onderworpen.

a) de waarde ervan is niet hoger dan 1 000 EUR;
b) er is geen aanvraag tot terugbetaling of kwijtschelding voor deze
goederen gedaan;
c) zij zijn niet onderworpen aan verboden en beperkingen.
Tot de datums van de upgrade van de desbetreffende nationale
invoersystemen die nodig zijn voor het indienen van kennisgevingen van
aanbrengen, zoals bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit
2014/255/EU, wordt de douaneaangifte voor het in het vrije verkeer
brengen van goederen in postzendingen zoals bedoeld in de eerste alinea
geacht te zijn ingediend en aanvaard door de handeling waarbij de
goederen bij de douane zijn aangebracht, mits zij vergezeld gaan van een
CN22-verklaring of een CN23-verklaring of beide.

2. Tot de datums van de upgrade van de nationale invoersystemen, als
bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151, kunnen de
lidstaten bepalen dat de in lid 1 van dit artikel bedoelde douaneaangifte
voor het vrije verkeer van andere goederen in postzendingen dan die
bedoeld in artikel 143 bis van deze verordening, worden geacht te zijn
ingediend en aanvaard door de handeling waarbij de goederen bij de
douane zijn aangebracht, mits zij vergezeld gaan van een CN22-verklaring
of een CN23-verklaring.

In de gevallen zoals bedoeld in de eerste alinea van lid 2 van artikel 141 en
in lid 3 van dat artikel wordt de geadresseerde aangemerkt als de aangever
en, in voorkomend geval, de schuldenaar. In de gevallen zoals bedoeld in
de tweede alinea van lid 2 van artikel 141 en in lid 4 van dat artikel wordt
de afzender aangemerkt als de aangever en, in voorkomend geval, de
schuldenaar. De douaneautoriteiten kunnen bepalen dat de
postaanbieders worden aangemerkt als de aangever en, in voorkomend
geval, de schuldenaar.
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Artikel 146: Aanvullende aangifte
(Artikel 167, lid 1, van het wetboek)

Artikel 146: Aanvullende aangifte
(Artikel 167, lid 1, van het wetboek)

1. Wanneer de douaneautoriteiten het verschuldigde bedrag aan invoer- of
uitvoerrechten overeenkomstig artikel 105, lid 1, eerste alinea, van het
wetboek dienen te boeken, wordt de aanvullende aangifte zoals bedoeld in
artikel 167, lid 1, eerste alinea, van het wetboek uiterlijk tien dagen na de
vrijgave van de goederen ingediend.

1. Wanneer de douaneautoriteiten het verschuldigde bedrag aan invoer- of
uitvoerrechten overeenkomstig artikel 105, lid 1, eerste alinea, van het
wetboek dienen te boeken, is de termijn voor het indienen van de
aanvullende aangifte, als bedoeld in artikel 167, lid 1, eerste alinea, van het
wetboek, wanneer die aangifte een algemeen karakter heeft, tien dagen na
de vrijgave van de goederen.
2. Wanneer een boeking geschiedt overeenkomstig artikel 105, lid 1,
tweede alinea, van het wetboek of wanneer geen douaneschuld ontstaat en
de aanvullende aangifte een periodiek of samenvattend karakter heeft,
beloopt het tijdvak waarop de aanvullende aangifte betrekking heeft,
maximaal één kalendermaand.

2. Wanneer een boeking geschiedt in overeenstemming met artikel 105, lid
1, tweede alinea, van het wetboek en de aanvullende aangifte een
algemeen, periodiek of samenvattend karakter heeft, beloopt het tijdvak
waarop de aanvullende aangifte betrekking heeft, maximaal één
kalendermaand.
3. De termijn voor de indiening van de in lid 2 bedoelde aanvullende
aangifte wordt vastgesteld door de douaneautoriteiten. Zij bedraagt niet
meer dan tien dagen te rekenen vanaf het einde van het tijdvak waarop de
aanvullende aangifte betrekking heeft.
4. Tot de respectieve datums van de uitrol van het AES-systeem en de
upgrade van de desbetreffende nationale invoersystemen zoals bedoeld in
de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU kunnen de
douaneautoriteiten, onverminderd artikel 105, lid 1, van het wetboek,
andere dan de in de leden 1 en 3 van dit artikel genoemde termijnen
toestaan.

3. De termijn voor de indiening van de aanvullende aangifte met een
periodiek of samenvattend karakter beloopt tien dagen vanaf de einddatum
van het tijdvak waarop de aanvullende aangifte betrekking heeft.
3 bis. Wanneer geen douaneschuld ontstaat, mag de termijn voor de
indiening van de aanvullende aangifte niet meer belopen dan 30 dagen, te
rekenen vanaf de vrijgave van de goederen.
3 ter. De douaneautoriteiten staan, in naar behoren gemotiveerde gevallen,
een langere termijn toe voor de indiening van de in lid 1, 3 en 3 bis bedoelde
aanvullende aangifte. Deze termijn mag niet meer dan 120 dagen belopen,
te rekenen vanaf de vrijgave van de goederen. In uitzonderlijke, naar
behoren gemotiveerde gevallen die verband houden met de douanewaarde
van goederen, kan deze termijn echter verder worden verlengd maar niet
langer zijn dan twee jaar vanaf de datum van vrijgave van de goederen.
4. Tot de respectieve datums van de uitrol van het AES-systeem en de
upgrade van de desbetreffende nationale invoersystemen zoals bedoeld in
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de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151 kunnen de
douaneautoriteiten, onverminderd artikel 105, lid 1, van het wetboek,
andere dan de in de leden 1 tot en met 3 ter van dit artikel genoemde
termijnen toestaan.
Artikel: 147 Termijn waarbinnen de aangever in het geval van een
aanvullende aangifte in het bezit van de bewijsstukken moet zijn
(Artikel 167, lid 1, van het wetboek)

Artikel 147: Termijn waarbinnen de aangever in het geval van een
aanvullende aangifte in het bezit van de bewijsstukken moet zijn
(Artikel 167, lid 1, van het wetboek)

1. De bewijsstukken die ontbraken bij de indiening van de vereenvoudigde
aangifte, dienen in het bezit van de aangever te zijn binnen de termijn voor
de indiening van de aanvullende aangifte in overeenstemming met artikel
146, leden 1 of 3.

De bewijsstukken die ontbraken bij de indiening van de vereenvoudigde
aangifte, dienen in het bezit van de aangever te zijn binnen de termijn voor
de indiening van de aanvullende aangifte, overeenkomstig artikel 146, leden
1, 3, 3 bis, 3 ter of 4.

2. De douaneautoriteiten kunnen in naar behoren gerechtvaardigde
gevallen een langere dan de in lid 1 bedoelde termijn toestaan voor het
beschikbaar stellen van de bewijsstukken. Deze termijn mag niet meer
bedragen dan 120 dagen te rekenen vanaf de vrijgave van de goederen.
3. Wanneer het bewijsstuk de douanewaarde betreft, kunnen de
douaneautoriteiten in naar behoren gerechtvaardigde gevallen een langere
dan de in de leden 1 of 2 bedoelde termijn vaststellen met inachtneming
van de in artikel 103, lid 1, van het wetboek genoemde verjaringstermijn.

TITEL VII : BIJZONDERE REGELINGEN
Hoofdstuk 1 : Algemene bepalingen
Artikel 163 : Aanvraag van een vergunning op basis van een
douaneaangifte
(Artikel 6, leden 1 en 2, artikel 6, lid 3, onder a), en artikel 211, lid 1, van
het wetboek)

Artikel 163 : Aanvraag van een vergunning op basis van een
douaneaangifte
(Artikel 6, leden 1 en 2, artikel 6, lid 3, onder a), en artikel 211, lid 1, van het
wetboek)
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1. In de volgende gevallen wordt een douaneaangifte, mits zij wordt
aangevuld met aanvullende gegevenselementen zoals vastgesteld in bijlage
A, beschouwd als een aanvraag voor een vergunning:
a) wanneer goederen onder de regeling tijdelijke invoer worden geplaatst,
tenzij de douaneautoriteiten een formele aanvraag eisen in gevallen die
onder artikel 236, onder b), vallen;
b) wanneer goederen onder de regeling bijzondere bestemming worden
geplaatst en de aanvrager voornemens is de goederen integraal de
voorgeschreven bijzondere bestemming te geven;
c) wanneer andere dan de in bijlage 71-02 opgenomen goederen onder de
regeling actieve veredeling worden geplaatst;
d) wanneer andere dan de in bijlage 71-02 opgenomen goederen onder de
regeling passieve veredeling worden geplaatst;
e) wanneer een vergunning voor de regeling passieve veredeling is
verleend en vervangende producten in het vrije verkeer worden gebracht
met gebruikmaking van het systeem uitwisselingsverkeer, waarvoor die
vergunning niet geldt;
f) wanneer veredelingsproducten in het vrĳe verkeer worden gebracht na
passieve veredeling en de veredeling betrekking had op goederen zonder
handelskarakter.
2. Lid 1 is in geen van de volgende gevallen van toepassing:
a) vereenvoudigde aangifte;
b) gecentraliseerde vrijmaking;
c) inschrijving in de administratie van de aangever;
d) wanneer een andere vergunning dan voor tijdelijke invoer waarbij meer
dan één lidstaat is betrokken, wordt aangevraagd;
e) wanneer een aanvraag wordt gedaan voor het gebruik van equivalente
goederen overeenkomstig artikel 223 van het wetboek;
f) wanneer de bevoegde douaneautoriteit de aangever meedeelt dat de
economische voorwaarden moeten worden onderzocht overeenkomstig
artikel 211, lid 6, van het wetboek;
g) wanneer artikel 167, lid 1, onder f), van toepassing is;

1. In de volgende gevallen wordt een douaneaangifte, mits zij wordt
aangevuld met aanvullende gegevenselementen zoals vastgesteld in bijlage
A, beschouwd als een aanvraag voor een vergunning:
a) wanneer goederen onder de regeling tijdelijke invoer worden geplaatst,
tenzij de douaneautoriteiten een formele aanvraag eisen in gevallen die
onder artikel 236, onder b), vallen;
b) wanneer goederen onder de regeling bijzondere bestemming worden
geplaatst en de aanvrager voornemens is de goederen integraal de
voorgeschreven bijzondere bestemming te geven;
c) wanneer andere dan de in bijlage 71-02 opgenomen goederen onder de
regeling actieve veredeling worden geplaatst;
d) wanneer andere dan de in bijlage 71-02 opgenomen goederen onder de
regeling passieve veredeling worden geplaatst;
e) wanneer een vergunning voor de regeling passieve veredeling is verleend
en vervangende producten in het vrije verkeer worden gebracht met
gebruikmaking van het systeem uitwisselingsverkeer, waarvoor die
vergunning niet geldt;
f) wanneer veredelingsproducten in het vrĳe verkeer worden gebracht na
passieve veredeling en de veredeling betrekking had op goederen zonder
handelskarakter ;
g) wanneer de in bijlage 71-02 opgenomen goederen waarvan de
douanewaarde niet meer dan 150 000 EUR bedraagt al onder de regeling
actieve veredeling zijn geplaatst of daaronder worden geplaatst en onder
douanetoezicht worden vernietigd wegens uitzonderlijke en naar behoren
gemotiveerde omstandigheden.
2. Lid 1 is in geen van de volgende gevallen van toepassing:
a) vereenvoudigde aangifte;
b) gecentraliseerde vrijmaking;
c) inschrijving in de administratie van de aangever;
d) wanneer een andere vergunning dan voor tijdelijke invoer waarbij meer
dan één lidstaat is betrokken, wordt aangevraagd;
e) wanneer een aanvraag wordt gedaan voor het gebruik van equivalente
goederen overeenkomstig artikel 223 van het wetboek;
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h) wanneer een vergunning met terugwerkende kracht overeenkomstig
artikel 211, lid 2, van het wetboek wordt aangevraagd, behalve in gevallen
zoals bedoeld in lid 1, onder e) of f), van dit artikel.
3. Wanneer de douaneautoriteiten van oordeel zijn dat er een groot risico
bestaat dat een van de in de douanewetgeving vastgestelde verplichtingen
niet wordt nageleefd als vervoermiddelen of reserveonderdelen,
toebehoren en uitrusting van vervoermiddelen onder de regeling
tijdelijke invoer worden geplaatst, mag de in lid 1 bedoelde douaneaangifte
niet mondeling of in overeenstemming met artikel 141 worden gedaan. In
dat geval stellen de douaneautoriteiten de aangever daarvan onmiddellijk
in kennis na het aanbrengen van goederen bij de douane.
4. De in lid 1 genoemde verplichting om aanvullende gegevenselementen
te verstrekken, is niet van toepassing in gevallen waarbij een van de
volgende soorten aangiften wordt gedaan:
a) douaneaangiften voor het vrije verkeer die mondeling worden gedaan
overeenkomstig artikel 135;
b) douaneaangiften voor tijdelijke invoer of aangiften tot wederuitvoer die
mondeling worden gedaan overeenkomstig artikel 136;
c) douaneaangiften voor tijdelijke invoer of aangiften tot wederuitvoer
overeenkomstig artikel 139 die worden geacht te zijn gedaan
overeenkomstig artikel 141.
5. ATA- en CPD-carnets worden beschouwd als een aanvraag voor een
vergunning voor tijdelijke invoer wanneer zij aan alle volgende
voorwaarden voldoen:
a) het carnet is afgegeven in een overeenkomstsluitende partij bij de ATAovereenkomst of de overeenkomst van Istanbul en is goedgekeurd en
gegarandeerd door een organisatie die is aangesloten bij een
waarborgketen zoals omschreven in artikel 1, onder d), van bijlage A bij de
overeenkomst van Istanbul;
b) het carnet heeft betrekking op goederen en toepassingen die worden
gedekt door de overeenkomst op grond waarvan het is afgegeven;
c) het carnet is gewaarmerkt door de douaneautoriteiten;
d) het carnet is geldig in het hele douanegebied van de Unie.

f) wanneer de bevoegde douaneautoriteit de aangever meedeelt dat de
economische voorwaarden moeten worden onderzocht overeenkomstig
artikel 211, lid 6, van het wetboek;
g) geschrapt;
h) wanneer een vergunning met terugwerkende kracht overeenkomstig
artikel 211, lid 2, van het wetboek wordt aangevraagd, behalve in gevallen
zoals bedoeld in lid 1, onder e) of f), van dit artikel.
3. Wanneer de douaneautoriteiten van oordeel zijn dat er een groot risico
bestaat dat een van de in de douanewetgeving vastgestelde verplichtingen
niet wordt nageleefd als vervoermiddelen of reserveonderdelen,
toebehoren en uitrusting van vervoermiddelen onder de regeling
tijdelijke invoer worden geplaatst, mag de in lid 1 bedoelde douaneaangifte
niet mondeling of in overeenstemming met artikel 141 worden gedaan. In
dat geval stellen de douaneautoriteiten de aangever daarvan onmiddellijk
in kennis na het aanbrengen van goederen bij de douane.
4. De in lid 1 genoemde verplichting om aanvullende gegevenselementen te
verstrekken, is niet van toepassing in gevallen waarbij een van de volgende
soorten aangiften wordt gedaan:
a) douaneaangiften voor het vrije verkeer die mondeling worden gedaan
overeenkomstig artikel 135;
b) douaneaangiften voor tijdelijke invoer of aangiften tot wederuitvoer die
mondeling worden gedaan overeenkomstig artikel 136;
c) douaneaangiften voor tijdelijke invoer of aangiften tot wederuitvoer
overeenkomstig artikel 139 die worden geacht te zijn gedaan
overeenkomstig artikel 141.
5. ATA- en CPD-carnets worden beschouwd als een aanvraag voor een
vergunning voor tijdelijke invoer wanneer zij aan alle volgende
voorwaarden voldoen:
a) het carnet is afgegeven in een overeenkomstsluitende partij bij de ATAovereenkomst of de overeenkomst van Istanbul en is goedgekeurd en
gegarandeerd door een organisatie die is aangesloten bij een
waarborgketen zoals omschreven in artikel 1, onder d), van bijlage A bij de
overeenkomst van Istanbul;
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b) het carnet heeft betrekking op goederen en toepassingen die worden
gedekt door de overeenkomst op grond waarvan het is afgegeven;
c) het carnet is gewaarmerkt door de douaneautoriteiten;
d) het carnet is geldig in het hele douanegebied van de Unie.
Artikel 166 : Onderzoek naar de economische voorwaarden
(Artikel 211, leden 3 en 4, van het wetboek)

Artikel 166 : Onderzoek naar de economische voorwaarden
(Artikel 211, leden 3 en 4, van het wetboek)

1. De voorwaarde van artikel 211, lid 4, onder b), van het wetboek is niet
van toepassing op vergunningen voor actieve veredeling, behalve in de
volgende gevallen:
a) wanneer het bedrag aan invoerrechten wordt berekend overeenkomstig
artikel 86, lid 3, van het wetboek, er bewijs voorhanden is dat de
wezenlijke belangen van EU-producenten waarschijnlijk zullen worden
geschaad en het geval niet onder artikel 167, lid 1, onder a) tot en met f),
valt;
b) wanneer het bedrag aan invoerrechten wordt berekend overeenkomstig
artikel 85 van het wetboek, de goederen die bestemd zijn om onder de
regeling actieve veredeling te worden geplaatst, onderworpen zouden zijn
aan een landbouwpolitieke of handelspolitieke maatregel, een voorlopig of
definitief antidumpingrecht, een compenserend recht, een
vrijwaringsmaatregel of een aanvullend recht dat voortvloeit uit een
schorsing van concessies indien zij werden aangegeven voor het vrije
verkeer, en het geval niet onder artikel 167, lid 1, onder h), i), m), p), of s)
valt;
c) wanneer het bedrag aan invoerrechten wordt berekend overeenkomstig
artikel 85 van het wetboek, de goederen die bestemd zijn om onder de
regeling actieve veredeling te worden geplaatst, niet onderworpen zouden
zijn aan een landbouwpolitieke of handelspolitieke maatregel, een
voorlopig of definitief antidumpingrecht, een compenserend recht, een
vrijwaringsmaatregel of een aanvullend recht dat voortvloeit uit een
schorsing van concessies indien zij werden aangegeven voor het vrije
verkeer, er bewijs voorhanden is dat de wezenlijke belangen van EU-

1. De voorwaarde van artikel 211, lid 4, onder b), van het wetboek is niet
van toepassing op vergunningen voor actieve veredeling, behalve in de
volgende gevallen:
a) wanneer het bedrag aan invoerrechten wordt berekend overeenkomstig
artikel 86, lid 3, van het wetboek, er bewijs voorhanden is dat de wezenlijke
belangen van EU-producenten waarschijnlijk zullen worden geschaad en
het geval niet onder artikel 167, lid 1, onder a) tot en met f), valt;
b) wanneer het bedrag aan invoerrechten wordt berekend overeenkomstig
artikel 85 van het wetboek, de goederen die bestemd zijn om onder de
regeling actieve veredeling te worden geplaatst, onderworpen zouden zijn
aan een landbouwpolitieke of handelspolitieke maatregel indien zij werden
aangegeven voor het vrije verkeer, en het geval niet onder artikel 167, lid 1,
onder h), i), m), of p) valt;
c) wanneer het bedrag aan invoerrechten wordt berekend overeenkomstig
artikel 85 van het wetboek, de goederen die bestemd zijn om onder de
regeling actieve veredeling te worden geplaatst, niet onderworpen zouden
zijn aan een landbouwpolitieke of handelspolitieke maatregel, een
voorlopig of definitief antidumpingrecht, een compenserend recht, een
vrijwaringsmaatregel of een aanvullend recht dat voortvloeit uit een
schorsing van concessies indien zij werden aangegeven voor het vrije
verkeer, er bewijs voorhanden is dat de wezenlijke belangen van EUproducenten waarschijnlijk zullen worden geschaad, en het geval niet
onder artikel 167, lid 1, onder g) tot en met s), valt.
2. De voorwaarde van artikel 211, lid 4, onder b), van het wetboek is niet
van toepassing op vergunningen voor passieve veredeling, behalve
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producenten waarschijnlijk zullen worden geschaad, en het geval niet
onder artikel 167, lid 1, onder g) tot en met s), valt.
2. De voorwaarde van artikel 211, lid 4, onder b), van het wetboek is niet
van toepassing op vergunningen voor passieve veredeling, behalve
wanneer er bewijs voorhanden is dat de wezenlijke belangen van
EUproducenten van in bijlage 71-02 opgenomen goederen waarschijnlijk
zullen worden geschaad en de goederen niet bestemd zijn om te worden
hersteld.

wanneer er bewijs voorhanden is dat de wezenlijke belangen van
EUproducenten van in bijlage 71-02 opgenomen goederen waarschijnlijk
zullen worden geschaad en de goederen niet bestemd zijn om te worden
hersteld.

Artikel 167 : Gevallen waarin wordt geacht te zijn voldaan aan de
economische voorwaarden voor actieve veredeling
(Artikel 211, lid 5, van het wetboek)

Artikel 167 : Gevallen waarin wordt geacht te zijn voldaan aan de
economische voorwaarden voor actieve veredeling
(Artikel 211, lid 5, van het wetboek)

1. Aan de economische voorwaarden voor actieve veredeling wordt geacht
te zijn voldaan wanneer de aanvraag betrekking heeft op een van de
volgende handelingen:
a) verwerking van niet in bijlage 71-02 opgenomen goederen;
b) herstellingen;
c) verwerking van direct of indirect ter beschikking van de
vergunninghouder gestelde goederen, volgens de aanwijzingen en voor
rekening van een buiten het douanegebied van de Unie gevestigde
persoon, doorgaans alleen tegen betaling van de kosten van de verwerking;
d) verwerking van harde tarwe tot deegwaren;
e) plaatsing van goederen onder de regeling actieve veredeling binnen de
grenzen van de hoeveelheid die is vastgesteld op basis van een balans
overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EU) nr.510/2014 van het
Europees Parlement en de Raad (1);
f) verwerking van in bijlage 71-02 opgenomen goederen in een van de
volgende situaties:
i) onbeschikbaarheid van in de Unie geproduceerde goederen met dezelfde
achtcijferige GN-code en dezelfde handelskwaliteit en technische
kenmerken als de goederen die bedoeld zijn om te worden ingevoerd met
het oog op de voorgenomen handelingen;

1. Aan de economische voorwaarden voor actieve veredeling wordt geacht
te zijn voldaan wanneer de aanvraag betrekking heeft op een van de
volgende handelingen:
a) verwerking van niet in bijlage 71-02 opgenomen goederen;
b) herstellingen;
c) verwerking van direct of indirect ter beschikking van de
vergunninghouder gestelde goederen, volgens de aanwijzingen en voor
rekening van een buiten het douanegebied van de Unie gevestigde
persoon, doorgaans alleen tegen betaling van de kosten van de verwerking;
d) verwerking van harde tarwe tot deegwaren;
e) plaatsing van goederen onder de regeling actieve veredeling binnen de
grenzen van de hoeveelheid die is vastgesteld op basis van een balans
overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EU) nr.510/2014 van het
Europees Parlement en de Raad (1);
f) verwerking van in bijlage 71-02 opgenomen goederen in een van de
volgende situaties:
i) onbeschikbaarheid van in de Unie geproduceerde goederen met dezelfde
achtcijferige GN-code en dezelfde handelskwaliteit en technische
kenmerken als de goederen die bedoeld zijn om te worden ingevoerd met
het oog op de voorgenomen handelingen;
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ii) prijsverschillen tussen in de Unie geproduceerde goederen en de
goederen die bedoeld zijn om te worden ingevoerd, wanneer er geen
vergelijkbare goederen kunnen worden gebruikt omdat de beoogde
commerciële handelingen door de prijs daarvan niet economisch
levensvatbaar zouden zijn;
iii) contractuele verplichtingen wanneer vergelĳkbare goederen niet
voldoen aan de contractuele vereisten van de koper van de
veredelingsproducten in het derde land of wanneer de
veredelingsproducten, krachtens het contract, moeten worden verkregen
uit de goederen die bedoeld zijn om onder de regeling actieve veredeling te
worden geplaatst, om aan voorschriften betreffende de bescherming van
industriële of commerciële eigendomsrechten te voldoen;
iv) de totale waarde van onder de regeling actieve veredeling te plaatsen
goederen per aanvrager en kalenderjaar voor iedere achtcijferige GN-code
is niet hoger dan 150 000 EUR;
g) verwerking van goederen om deze in overeenstemming te brengen met
technische vereisten zodat ze in het vrije verkeer kunnen worden gebracht;
h) verwerking van goederen zonder handelskarakter;
i) verwerking van goederen verkregen in het kader van een eerdere
vergunning, die is afgegeven na onderzoek van de economische
voorwaarden;
j) verwerking van vaste en vloeibare fracties van palmolie, kokosolie,
vloeibare fracties van kokosolie, palmpittenolie, vloeibare fracties
van palmpittenolie, babassunotenolie of ricinusolie (castorolie) tot
producten die niet bestemd zijn voor de voedingssector;
k) verwerking tot producten die bestemd zijn om te worden ingebouwd
in of gebruikt voor burgerluchtvaartuigen waarvoor een
luchtwaardigheidscertificaat is afgegeven;
l) verwerking tot producten die in aanmerking komen voor de autonome
schorsing van invoerrechten op bepaalde wapens en militaire uitrusting
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 150/2003 van de Raad (2);
m) verwerking van goederen tot stalen en monsters;

ii) prijsverschillen tussen in de Unie geproduceerde goederen en de
goederen die bedoeld zijn om te worden ingevoerd, wanneer er geen
vergelijkbare goederen kunnen worden gebruikt omdat de beoogde
commerciële handelingen door de prijs daarvan niet economisch
levensvatbaar zouden zijn;
iii) contractuele verplichtingen wanneer vergelĳkbare goederen niet
voldoen aan de contractuele vereisten van de koper van de
veredelingsproducten in het derde land of wanneer de
veredelingsproducten, krachtens het contract, moeten worden verkregen
uit de goederen die bedoeld zijn om onder de regeling actieve veredeling te
worden geplaatst, om aan voorschriften betreffende de bescherming van
industriële of commerciële eigendomsrechten te voldoen;
iv) de totale waarde van onder de regeling actieve veredeling te plaatsen
goederen per aanvrager en kalenderjaar voor iedere achtcijferige GN-code
is niet hoger dan 150 000 EUR;
g) verwerking van goederen om deze in overeenstemming te brengen met
technische vereisten zodat ze in het vrije verkeer kunnen worden gebracht;
h) verwerking van goederen zonder handelskarakter;
i) verwerking van goederen verkregen in het kader van een eerdere
vergunning, die is afgegeven na onderzoek van de economische
voorwaarden;
j) verwerking van vaste en vloeibare fracties van palmolie, kokosolie,
vloeibare fracties van kokosolie, palmpittenolie, vloeibare fracties
van palmpittenolie, babassunotenolie of ricinusolie (castorolie) tot
producten die niet bestemd zijn voor de voedingssector;
k) verwerking tot producten die bestemd zijn om te worden ingebouwd in
of gebruikt voor luchtvaartuigen waarvoor een certificaat van vrijgave
(EASA-formulier 1) of een gelijkwaardig certificaat, als bedoeld in artikel 2
van Verordening (EU) 2018/581 van de Raad (2) is afgegeven;
l) verwerking tot producten die in aanmerking komen voor de autonome
schorsing van invoerrechten op bepaalde wapens en militaire uitrusting
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 150/2003 van de Raad (3);
m) verwerking van goederen tot stalen en monsters;
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n) verwerking van alle soorten elektronische componenten, onderdelen,
voorgemonteerde delen of andere materialen in
informatietechnologieproducten;
o) verwerking van goederen die onder de GN-codes 2707 of 2710 vallen,
tot producten die onder de GN-codes 2707, 2710 of 2902 vallen;
p) verwerking tot resten en afvallen, vernietiging, terugwinning van delen
of bestanddelen;
q) denaturering;
r) de in artikel 220 van het wetboek bedoelde gebruikelijke behandelingen;
s) de totale waarde van onder de regeling actieve veredeling te plaatsen
goederen per aanvrager en kalenderjaar voor iedere achtcijferige GN-code
is niet hoger dan 150 000 EUR voor goederen die onder bijlage 71-02 vallen
en niet hoger dan 300 000 EUR voor andere goederen, behalve wanneer de
goederen die bestemd zijn om onder de regeling actieve veredeling te
worden geplaatst, onderworpen zouden zijn aan een voorlopig of definitief
antidumpingrecht, een compenserend recht, een vrijwaringsmaatregel of
een aanvullend recht dat voortvloeit uit een schorsing van concessies
indien zij werden aangegeven voor het vrije verkeer.
2. De in lid 1, onder f), i), bedoelde onbeschikbaarheid omvat de volgende
gevallen:
a) er worden helemaal geen vergelijkbare goederen geproduceerd in het
douanegebied van de Unie;
b) dergelijke goederen worden niet in toereikende hoeveelheden
geproduceerd om de voorgenomen handelingen te verrichten;
c) de aanvrager kan niet tijdig over vergelijkbare Uniegoederen beschikken
om de beoogde commerciële handelingen te verrichten, hoewel er ruim op
tijd een aanvraag was ingediend.

n) verwerking van alle soorten elektronische componenten, onderdelen,
voorgemonteerde delen of andere materialen in
informatietechnologieproducten;
o) verwerking van goederen die onder de GN-codes 2707 of 2710 vallen, tot
producten die onder de GN-codes 2707, 2710 of 2902 vallen;
p) verwerking tot resten en afvallen, vernietiging, terugwinning van delen
of bestanddelen;
q) denaturering;
r) de in artikel 220 van het wetboek bedoelde gebruikelijke behandelingen;
s) de totale waarde van onder de regeling actieve veredeling te plaatsen
goederen per aanvrager en kalenderjaar voor iedere achtcijferige GN-code
is niet hoger dan 150 000 EUR voor goederen die onder bijlage 71-02 vallen
en niet hoger dan 300 000 EUR voor andere goederen, behalve wanneer de
goederen die bestemd zijn om onder de regeling actieve veredeling te
worden geplaatst, onderworpen zouden zijn aan een voorlopig of definitief
antidumpingrecht, een compenserend recht, een vrijwaringsmaatregel of
een aanvullend recht dat voortvloeit uit een schorsing van concessies
indien zij werden aangegeven voor het vrije verkeer.
2. De in lid 1, onder f), i), bedoelde onbeschikbaarheid omvat de volgende
gevallen:
a) er worden helemaal geen vergelijkbare goederen geproduceerd in het
douanegebied van de Unie;
b) dergelijke goederen worden niet in toereikende hoeveelheden
geproduceerd om de voorgenomen handelingen te verrichten;
c) de aanvrager kan niet tijdig over vergelijkbare Uniegoederen beschikken
om de beoogde commerciële handelingen te verrichten, hoewel er ruim op
tijd een aanvraag was ingediend.

--1) Verordening (EU) nr. 510/2014 van het Europees Parlement en de Raad
van 16 april 2014 tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde,
door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen en tot

--1) Verordening (EU) nr. 510/2014 van het Europees Parlement en de Raad
van 16 april 2014 tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde,
door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen en tot
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intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1216/2009 en (EG) nr. 614/2009 van
de Raad (PB L 150 van 20.5.2014, blz. 1).

intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1216/2009 en (EG) nr. 614/2009 van
de Raad (PB L 150 van 20.5.2014, blz. 1).

(2) Verordening (EG) nr. 150/2003 van de Raad van 21 januari 2003 inzake
schorsing van douanerechten op bepaalde wapens en militaire uitrusting
(PB L 25 van 30.1.2003, blz. 1)

(2) Verordening (EU) 2018/581 van de Raad van 16 april 2018 betreffende
tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk
douanetarief voor bepaalde goederen van de soort die wordt aangebracht
aan of wordt gebruikt in luchtvaartuigen, en tot intrekking van Verordening
(EG) nr. 1147/2002 (PB L 98 van 18.4.2018, blz. 1).
(3) Verordening (EG) nr. 150/2003 van de Raad van 21 januari 2003 inzake
schorsing van douanerechten op bepaalde wapens en militaire uitrusting
(PB L 25 van 30.1.2003, blz. 1)

Artikel 168 : Berekening van het bedrag aan invoerrechten in bepaalde
gevallen van actieve veredeling
(Artikel 86, lid 4, van het wetboek)

Artikel geschrapt

1. Wanneer de economische voorwaarden niet hoeven te worden
onderzocht en de goederen die bestemd zijn om onder de regeling actieve
veredeling te worden geplaatst, onderworpen zouden zijn aan een
landbouwpolitieke of handelspolitieke maatregel, een voorlopig of
definitief antidumpingrecht, een compenserend recht, een
vrijwaringsmaatregel of een aanvullend recht dat voortvloeit uit een
schorsing van concessies indien zij werden aangegeven voor het vrije
verkeer, wordt het bedrag aan invoerrechten berekend overeenkomstig
artikel 86, lid 3, van het wetboek.
De eerste alinea is niet van toepassing wanneer de economische
voorwaarden worden geacht te zijn vervuld in de in artikel 167, lid 1, onder
h), i), m), p) of s), beschreven gevallen.
2. /
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Artikel 177: Opslag van Uniegoederen met niet-Uniegoederen in een
opslagruimte
(Artikel 211, lid 1, van het wetboek)

Artikel 177: Opslag van Uniegoederen met niet-Uniegoederen in een
opslagruimte
(Artikel 211, lid 1, van het wetboek)

Wanneer Uniegoederen samen met niet-Uniegoederen worden opgeslagen
in een opslagruimte onder de regeling douane-entrepot en het onmogelijk
is of slechts tegen buitensporige kosten mogelijk zou zijn om te allen tijde
elk soort goederen te identificeren, wordt in de vergunning zoals bedoeld
in artikel 211, lid 1, onder b), van het wetboek bepaald dat een gescheiden
boekhouding wordt gevoerd voor elk soort goederen, de douanestatus en,
in voorkomend geval, de oorsprong van de goederen.

1. Wanneer Uniegoederen samen met niet-Uniegoederen worden
opgeslagen in een opslagruimte onder de regeling douane-entrepot en het
onmogelijk is of slechts tegen buitensporige kosten mogelijk zou zijn om te
allen tijde elk soort goederen te identificeren (gezamenlijke opslag), wordt
in de vergunning zoals bedoeld in artikel 211, lid 1, onder b), van het
wetboek bepaald dat een gescheiden boekhouding wordt gevoerd voor elk
soort goederen, de douanestatus en, in voorkomend geval, de oorsprong
van goederen.
2. Uniegoederen die samen met niet-Uniegoederen worden opgeslagen in
een opslagruimte, als bedoeld in lid 1, hebben dezelfde achtcijferige GNcode, dezelfde handelskwaliteit en dezelfde technische kenmerken.
3. Voor de toepassing van lid 2 worden niet-Uniegoederen die op het tijdstip
waarop zij samen met Uniegoederen zouden worden opgeslagen,
onderworpen zouden zijn aan een voorlopig of definitief antidumpingrecht,
een compenserend recht, een vrijwaringsmaatregel of een aanvullend recht
dat voortvloeit uit een schorsing van concessies indien zij werden
aangegeven voor het vrije verkeer, niet geacht dezelfde handelskwaliteit te
hebben als de Uniegoederen.
4. Lid 3 is niet van toepassing wanneer niet-Uniegoederen worden
opgeslagen samen met Uniegoederen die eerder als niet-Uniegoederen zijn
aangegeven voor het vrije verkeer en waarvoor de in lid 3 bedoelde rechten
zijn betaald.

Hoofdstuk 4 : Specifieke bestemming
Artikel 220 : Welzijnsgoederen voor zeelieden
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)

Artikel 220 : Welzijnsgoederen voor zeelieden
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
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Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor
welzĳnsgoederen voor zeelieden in de volgende gevallen:
a) zij worden aan boord van een schip in de internationale zeevaart
gebruikt;
b) zij worden uit een dergelijk schip gelost en tijdelijk aan land gebruikt
door de bemanning;
c) zij worden door de bemanning van een dergelijk schip aan land gebruikt
in culturele of sociale instellingen die door organisaties zonder
winstoogmerk worden beheerd of op plaatsen voor de eredienst waar
regelmatig diensten voor zeelieden worden gehouden.

Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor
welzĳnsgoederen voor zeelieden in de volgende gevallen:
a) zij worden aan boord van een schip in de internationale zeevaart
gebruikt;
b) zij worden uit een dergelijk schip gelost en tijdelijk aan land gebruikt
door de bemanning;
c) zij worden door de bemanning van een dergelijk schip aan land gebruikt
in culturele of sociale instellingen die door organisaties zonder
winstoogmerk worden beheerd of op plaatsen voor de eredienst waar
regelmatig diensten voor zeelieden worden gehouden.

De aanvrager van een vergunning voor het gebruik van de regeling tijdelijke
invoer en de houder van de regeling tijdelijke invoer, gevestigd in het
douanegebied van de Unie, komen ook in aanmerking voor volledige
vrijstelling van invoerrechten voor welzijnsgoederen voor zeelieden.

De aanvrager en de houder van de regeling mogen in het douanegebied van
de Unie gevestigd zijn.

Artikel 224 : Goederen voor gebruik in grensgebieden
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)

Artikel 224 : Goederen voor gebruik in grensgebieden
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)

Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor de volgende
goederen die bestemd zijn om te worden gebruikt in grensgebieden:
a) uitrusting die toebehoort aan en wordt gebruikt door personen die
gevestigd zijn in een grensgebied van een derde land dat grenst aan het
grensgebied in de Unie waar de goederen zullen worden gebruikt;
b) goederen die onder toezicht van de overheid worden gebruikt bij
projecten voor de bouw, de herstelling of het onderhoud van infrastructuur
in een dergelĳk grensgebied in de Unie.

Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor de volgende
goederen die bestemd zijn om te worden gebruikt in grensgebieden:
a) uitrusting die toebehoort aan en wordt gebruikt door personen die
gevestigd zijn in een grensgebied van een derde land dat grenst aan het
grensgebied in de Unie waar de goederen zullen worden gebruikt;
b) goederen die onder toezicht van de overheid worden gebruikt bij
projecten voor de bouw, de herstelling of het onderhoud van infrastructuur
in een dergelĳk grensgebied in de Unie.
De aanvrager en de houder van de regeling mogen in het douanegebied van
de Unie gevestigd zijn voor de onder b) bedoelde goederen.
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Artikel 227 : Opvoedkundig en wetenschappelijk materiaal
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)

Artikel 227 : Opvoedkundig en wetenschappelijk materiaal
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)

Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor
opvoedkundig en wetenschappelĳk materiaal wanneer de volgende
voorwaarden zijn vervuld:
a) het behoort toe aan een buiten het douanegebied van de Unie
gevestigde persoon;
b) het wordt ingevoerd door publieke of particuliere non-profitinstellingen
voor onderwĳs, beroepsopleiding of wetenschappelĳk onderzoek en
uitsluitend gebruikt voor onderwĳs-, beroepsopleidings- en
wetenschappelĳke doeleinden onder de verantwoordelĳkheid van de
importerende instelling;
c) het wordt, gelet op het doel van de invoer, in redelijke hoeveelheden
ingevoerd;
d) het wordt niet voor louter commerciële doeleinden gebruikt.

Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor
opvoedkundig en wetenschappelĳk materiaal wanneer de volgende
voorwaarden zijn vervuld:
a) het behoort toe aan een buiten het douanegebied van de Unie
gevestigde persoon;
b) het wordt ingevoerd door publieke of particuliere non-profitinstellingen
voor onderwĳs, beroepsopleiding of wetenschappelĳk onderzoek en
uitsluitend gebruikt voor onderwĳs-, beroepsopleidings- en
wetenschappelĳke doeleinden onder de verantwoordelĳkheid van de
importerende instelling;
c) het wordt, gelet op het doel van de invoer, in redelijke hoeveelheden
ingevoerd;
d) het wordt niet voor louter commerciële doeleinden gebruikt.
De aanvrager en de houder van de regeling mogen in het douanegebied van
de Unie gevestigd zijn.

Artikel 229 : Gietvormen, matrijzen, clichés, tekeningen, ontwerpen,
meet-, controle- en verificatie-instrumenten en soortgelijke artikelen
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)

Artikel 229 : Gietvormen, matrijzen, clichés, tekeningen, ontwerpen,
meet-, controle- en verificatie-instrumenten en soortgelijke artikelen
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)

Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor gietvormen,
matrĳzen, clichés, tekeningen, ontwerpen, meet-, controle- en verificatieinstrumenten en soortgelĳke artikelen wanneer de volgende voorwaarden
zijn vervuld:
a) zij behoren toe aan een buiten het douanegebied van de Unie gevestigde
persoon;
b) zij worden gebruikt voor productiedoeleinden door een in het
douanegebied van de Unie gevestigde persoon en meer dan 50 % van de
uit dit gebruik voortvloeiende producten wordt uitgevoerd.

Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor gietvormen,
matrĳzen, clichés, tekeningen, ontwerpen, meet-, controle- en verificatieinstrumenten en soortgelĳke artikelen wanneer de volgende voorwaarden
zijn vervuld:
a) zij behoren toe aan een buiten het douanegebied van de Unie gevestigde
persoon;
b) zij worden gebruikt voor productiedoeleinden door een in het
douanegebied van de Unie gevestigde persoon en meer dan 50 % van de uit
dit gebruik voortvloeiende producten wordt uitgevoerd.
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Artikel 230 : Bijzondere gereedschappen en instrumenten
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)

De aanvrager en de houder van de regeling mogen in het douanegebied van
de Unie gevestigd zijn.
Artikel 230 : Bijzondere gereedschappen en instrumenten
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)

Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor bijzondere
gereedschappen en instrumenten wanneer de volgende voorwaarden zijn
vervuld:
a) zij behoren toe aan een buiten het douanegebied van de Unie gevestigde
persoon;
b) zij worden ter beschikking gesteld van een in het douanegebied van de
Unie gevestigde persoon voor de vervaardiging van goederen en meer dan
50 % van de daaruit voortvloeiende goederen wordt uitgevoerd.

Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor bijzondere
gereedschappen en instrumenten wanneer de volgende voorwaarden zijn
vervuld:
a) zij behoren toe aan een buiten het douanegebied van de Unie gevestigde
persoon;
b) zij worden ter beschikking gesteld van een in het douanegebied van de
Unie gevestigde persoon voor de vervaardiging van goederen en meer dan
50 % van de daaruit voortvloeiende goederen wordt uitgevoerd.
De aanvrager en de houder van de regeling mogen in het douanegebied van
de Unie gevestigd zijn.
Artikel 235 bis : Goederen die in het kader van militaire activiteiten
worden vervoerd of gebruikt
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
Er wordt volledige vrijstelling van invoerrechten verleend voor goederen die
worden vervoerd of gebruikt in het kader van militaire activiteiten onder
dekking van een NAVO-formulier 302 of een EU-formulier 302.
De aanvrager en de houder van de regeling mogen in het douanegebied van
de Unie gevestigd zijn.

Artikel 237 : Bijzondere aanzuiveringstermijnen
(Artikel 215, lid 4, van het wetboek)

Artikel 237 : Bijzondere aanzuiveringstermijnen
(Artikel 215, lid 4, van het wetboek)

1. Voor de in artikel 231, onder c), artikel 233 en artikel 234, lid 2, bedoelde
goederen bedraagt de aanzuiveringstermijn zes maanden vanaf het

1. Voor de in artikel 231, onder c), artikel 233 en artikel 234, lid 2, bedoelde
goederen bedraagt de aanzuiveringstermijn zes maanden vanaf het
42

Wijzigingen DWU DA
moment waarop de goederen onder de regeling tijdelijke invoer zijn
geplaatst.
2. Voor de in artikel 223 bedoelde dieren bedraagt de aanzuiveringstermijn
niet minder dan twaalf maanden vanaf het moment waarop de dieren
onder de regeling tijdelijke invoer zijn geplaatst.

moment waarop de goederen onder de regeling tijdelijke invoer zijn
geplaatst.
2. Voor de in artikel 223 bedoelde dieren bedraagt de aanzuiveringstermijn
niet minder dan twaalf maanden vanaf het moment waarop de dieren
onder de regeling tijdelijke invoer zijn geplaatst.
3. Voor de in artikel 235 bis, eerste alinea, bedoelde goederen bedraagt de
aanzuiveringstermijn 24 maanden vanaf het moment waarop de goederen
onder de regeling tijdelijke invoer zijn geplaatst, tenzij in internationale
overeenkomsten een langere termijn is vastgesteld.

TITEL VIII : GOEDEREN DIE HET DOUANEGEBIED VAN DE UNIE VERLATEN
Hoofdstuk 1 : Formaliteiten voorafgaand aan het uitgaan van goederen
Artikel 245 : Ontheffing van de verplichting tot indiening van een
aangifte vóór vertrek
(Artikel 263, lid 2, onder b), van het wetboek)

Artikel 245 : Ontheffing van de verplichting tot indiening van een
aangifte vóór vertrek
(Artikel 263, lid 2, onder b), van het wetboek)

1. Onverminderd de verplichting tot indiening van een douaneaangifte
overeenkomstig artikel 158, lid 1, van het wetboek of van een aangifte tot
wederuitvoer overeenkomstig artikel 270, lid 1, van het wetboek, wordt
afgezien van de verplichting om een aangifte vóór vertrek in te dienen voor
de volgende goederen:
a) elektrische energie;
b) goederen die via een pijpleiding vertrekken;
c) brievenpost;
d) goederen die worden vervoerd krachtens de Akten van de
Wereldpostunie;
e) roerende goederen en voorwerpen zoals omschreven in artikel 2, lid 1,
onder d), van Verordening (EG) nr. 1186/2009, mits zij niet op grond van
een vervoersovereenkomst worden vervoerd;
f) goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers;
g) goederen zoals bedoeld in artikel 140, lid 1, met uitzondering van, in het
geval van vervoer op grond van een vervoersovereenkomst:

1. Onverminderd de verplichting tot indiening van een douaneaangifte
overeenkomstig artikel 158, lid 1, van het wetboek of van een aangifte tot
wederuitvoer overeenkomstig artikel 270, lid 1, van het wetboek, wordt
afgezien van de verplichting om een aangifte vóór vertrek in te dienen voor
de volgende goederen:
a) elektrische energie;
b) goederen die via een pijpleiding vertrekken;
c) brievenpost;
d) goederen die worden vervoerd krachtens de Akten van de
Wereldpostunie;
e) roerende goederen en voorwerpen zoals omschreven in artikel 2, lid 1,
onder d), van Verordening (EG) nr. 1186/2009, mits zij niet op grond van
een vervoersovereenkomst worden vervoerd;
f) goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers;
g) goederen zoals bedoeld in artikel 140, lid 1, met uitzondering van, in het
geval van vervoer op grond van een vervoersovereenkomst:
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i) laadborden en reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting van
laadborden;
ii) containers en reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting van
containers;
iii) vervoermiddelen en reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting van
vervoermiddelen;
h) door ATA- en CPD-carnets gedekte goederen;
i) goederen die worden vervoerd onder dekking van formulier 302
krachtens het op 19 juni 1951 te Londen ondertekende verdrag tussen de
staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de
rechtspositie van hun krijgsmachten;
j) goederen die worden vervoerd aan boord van vaartuigen tussen EUhavens zonder dat een haven buiten het douanegebied van de Unie wordt
aangedaan;
k) goederen die worden vervoerd aan boord van luchtvaartuigen tussen
EU-luchthavens zonder dat een luchthaven buiten het douanegebied van
de Unie wordt aangedaan;
l) wapens en militaire uitrusting die door de met de militaire verdediging
van een lidstaat belaste autoriteiten buiten het douanegebied van de Unie
worden gebracht in het kader van een militair vervoer of een uitsluitend
voor de militaire autoriteiten bestemd vervoer;
m) de volgende goederen die het douanegebied van de Unie rechtstreeks
verlaten naar offshore installaties die door een in het douanegebied van de
Unie gevestigde persoon worden geëxploiteerd:
i) goederen die zijn bestemd voor de bouw, het herstellen, het onderhoud
of de verbouwing van de offshore installaties;
ii) goederen die zijn bestemd voor de uitrusting van de offshore installaties;
iii) provisie die is bestemd om op de offshore installaties te worden
gebruikt of verbruikt;
n) goederen waarvoor vrijstelling kan worden gevraagd op grond van het
Verdrag van Wenen inzake diplomatieke betrekkingen van 18 april 1961,
het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 24 april 1963,

i) laadborden en reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting van
laadborden;
ii) containers en reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting van
containers;
iii) vervoermiddelen en reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting van
vervoermiddelen;
h) door ATA- en CPD-carnets gedekte goederen;
i) goederen die worden vervoerd of gebruikt in het kader van militaire
activiteiten onder dekking van een NAVO-formulier 302 of een EU-formulier
302;
j) goederen die worden vervoerd aan boord van vaartuigen tussen EUhavens zonder dat een haven buiten het douanegebied van de Unie wordt
aangedaan;
k) goederen die worden vervoerd aan boord van luchtvaartuigen tussen EUluchthavens zonder dat een luchthaven buiten het douanegebied van de
Unie wordt aangedaan;
l) wapens en militaire uitrusting die door de met de militaire verdediging
van een lidstaat belaste autoriteiten buiten het douanegebied van de Unie
worden gebracht in het kader van een militair vervoer of een uitsluitend
voor de militaire autoriteiten bestemd vervoer;
m) de volgende goederen die het douanegebied van de Unie rechtstreeks
verlaten naar offshore installaties die door een in het douanegebied van de
Unie gevestigde persoon worden geëxploiteerd:
i) goederen die zijn bestemd voor de bouw, het herstellen, het onderhoud
of de verbouwing van de offshore installaties;
ii) goederen die zijn bestemd voor de uitrusting van de offshore installaties;
iii) provisie die is bestemd om op de offshore installaties te worden
gebruikt of verbruikt;
n) goederen waarvoor vrijstelling kan worden gevraagd op grond van het
Verdrag van Wenen inzake diplomatieke betrekkingen van 18 april 1961,
het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 24 april 1963,
andere consulaire verdragen of het Verdrag van New York inzake
bijzondere missies van 16 december 1969;
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andere consulaire verdragen of het Verdrag van New York inzake
bijzondere missies van 16 december 1969;
o) goederen die worden geleverd om als onderdeel of toebehoren in
schepen of luchtvaartuigen te worden gemonteerd, of voor de werking van
de motoren, machines en andere uitrusting van schepen of luchtvaartuigen
te worden gebruikt, alsook levensmiddelen en andere artikelen bestemd
om aan boord te worden verbruikt of verkocht;
p) goederen die vanuit het douanegebied van de Unie worden verzonden
naar Ceuta en Melilla, Gibraltar, Helgoland, de Republiek San Marino,
Vaticaanstad, de gemeenten Livigno en Campione d’Italia of de Italiaanse
wateren van het meer van Lugano vanaf de oever tot aan de politieke grens
van de zone tussen Ponte Tresa en Porto Ceresio.
2. In de volgende situaties wordt afgezien van de verplichting om een
aangifte vóór vertrek in te dienen:
a) wanneer een schip dat de goederen tussen EU-havens vervoert, een
haven buiten het douanegebied van de Unie zal aandoen en de goederen
gedurende het verblijf in de haven buiten het douanegebied van de Unie
aan boord van het schip zullen blijven;
b) wanneer een luchtvaartuig dat de goederen tussen EU-luchthavens
vervoert, een luchthaven buiten het douanegebied van de Unie zal
aandoen en de goederen gedurende het verblijf in de luchthaven buiten
het douanegebied van de Unie aan boord van het luchtvaartuig zullen
blijven;
c) wanneer de goederen, in een haven of luchthaven, niet gelost worden
uit het vervoermiddel waarmee ze het douanegebied van de Unie zijn
binnengekomen en waarmee ze dat gebied zullen verlaten;
d) wanneer de goederen in een vorige haven of luchthaven in het
douanegebied van de Unie werden geladen en daar een aangifte vóór
vertrek werd ingediend of een ontheffing van de verplichting tot indiening
van een aangifte vóór vertrek gold, en zij in het vervoermiddel blijven
waarmee ze het douanegebied van de Unie zullen verlaten;

o) goederen die worden geleverd om als onderdeel of toebehoren in
schepen of luchtvaartuigen te worden gemonteerd, of voor de werking van
de motoren, machines en andere uitrusting van schepen of luchtvaartuigen
te worden gebruikt, alsook levensmiddelen en andere artikelen bestemd
om aan boord te worden verbruikt of verkocht;
p) goederen die vanuit het douanegebied van de Unie worden verzonden
naar Ceuta en Melilla, Gibraltar, Helgoland, de Republiek San Marino,
Vaticaanstad of de gemeente Livigno.
2. In de volgende situaties wordt afgezien van de verplichting om een
aangifte vóór vertrek in te dienen:
a) wanneer een schip dat de goederen tussen EU-havens vervoert, een
haven buiten het douanegebied van de Unie zal aandoen en de goederen
gedurende het verblijf in de haven buiten het douanegebied van de Unie
aan boord van het schip zullen blijven;
b) wanneer een luchtvaartuig dat de goederen tussen EU-luchthavens
vervoert, een luchthaven buiten het douanegebied van de Unie zal aandoen
en de goederen gedurende het verblijf in de luchthaven buiten het
douanegebied van de Unie aan boord van het luchtvaartuig zullen blijven;
c) wanneer de goederen, in een haven of luchthaven, niet gelost worden uit
het vervoermiddel waarmee ze het douanegebied van de Unie zijn
binnengekomen en waarmee ze dat gebied zullen verlaten;
d) wanneer de goederen in een vorige haven of luchthaven in het
douanegebied van de Unie werden geladen en daar een aangifte vóór
vertrek werd ingediend of een ontheffing van de verplichting tot indiening
van een aangifte vóór vertrek gold, en zij in het vervoermiddel blijven
waarmee ze het douanegebied van de Unie zullen verlaten;
e) wanneer goederen in tijdelijke opslag of onder de regeling vrije zone van
het vervoermiddel waarmee zij naar de ruimte voor tijdelijke opslag of de
vrije zone zijn gebracht, onder toezicht van hetzelfde douanekantoor
worden overgeladen in of op een vaartuig, luchtvaartuig of trein waarmee
zij het douanegebied van de Unie zullen verlaten, mits de volgende
voorwaarden zijn vervuld:
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e) wanneer goederen in tijdelijke opslag of onder de regeling vrije zone van
het vervoermiddel waarmee zij naar de ruimte voor tijdelijke opslag of de
vrije zone zijn gebracht, onder toezicht van hetzelfde douanekantoor
worden overgeladen in of op een vaartuig, luchtvaartuig of trein waarmee
zij het douanegebied van de Unie zullen verlaten, mits de volgende
voorwaarden zijn vervuld:
i) de overlading vindt plaats binnen veertien dagen nadat de goederen zijn
aangebracht overeenkomstig de artikelen 144 of 245 van het wetboek of,
in uitzonderlijke omstandigheden, binnen een langere termijn die door de
douaneautoriteiten is toegestaan wanneer de termijn van veertien dagen
ontoereikend is rekening houdend met die omstandigheden;
ii) informatie over de goederen ter beschikking staat van de
douaneautoriteiten;
iii) de bestemming en de geadresseerde van de goederen niet wijzigen,
voor zover de vervoerder bekend is;
f) wanneer goederen het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht,
maar door de bevoegde douaneautoriteit zijn geweigerd en onmiddellijk
teruggezonden zijn naar het land van uitvoer.

i) de overlading vindt plaats binnen veertien dagen nadat de goederen zijn
aangebracht overeenkomstig de artikelen 144 of 245 van het wetboek of, in
uitzonderlijke omstandigheden, binnen een langere termijn die door de
douaneautoriteiten is toegestaan wanneer de termijn van veertien dagen
ontoereikend is rekening houdend met die omstandigheden;
ii) informatie over de goederen ter beschikking staat van de
douaneautoriteiten;
iii) de bestemming en de geadresseerde van de goederen niet wijzigen,
voor zover de vervoerder bekend is;
f) wanneer goederen het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht,
maar door de bevoegde douaneautoriteit zijn geweigerd en onmiddellijk
teruggezonden zijn naar het land van uitvoer.

Hoofdstuk 3: Uitvoer en wederuitvoer
Artikel 248 : Ongeldigmaking van de douaneaangifte of de aangifte tot
wederuitvoer
(Artikel 174 van het wetboek)

Artikel 248 : Ongeldigmaking van de douaneaangifte of de aangifte tot
wederuitvoer
(Artikel 174 van het wetboek)

1. Indien de goederen die voor uitvoer, wederuitvoer of passieve
veredeling zijn vrijgegeven, naar hun aard verschillen van de goederen die
bij het douanekantoor van uitgang zijn aangebracht, maakt het
douanekantoor van uitvoer de betrokken aangifte ongeldig.

1. Indien de goederen die voor uitvoer, wederuitvoer of passieve veredeling
zijn vrijgegeven, naar hun aard verschillen van de goederen die bij het
douanekantoor van uitgang zijn aangebracht, maakt het douanekantoor
van uitvoer de betrokken aangifte ongeldig.

2. Wanneer het douanekantoor van uitvoer, na een periode van 150 dagen
vanaf de datum van vrijgave van de goederen voor de regeling uitvoer, de
regeling passieve veredeling of wederuitvoer, geen informatie over het
uitgaan van de goederen heeft ontvangen noch een bewijs dat de

2. Wanneer het douanekantoor van uitvoer, na een periode van 150 dagen
vanaf de datum van vrijgave van de goederen voor de regeling uitvoer, de
regeling passieve veredeling of wederuitvoer, geen informatie over het
uitgaan van de goederen heeft ontvangen noch een bewijs dat de goederen
46

Wijzigingen DWU DA
goederen het douanegebied van de Unie verlaten hebben, kan dat kantoor
de betrokken aangifte ongeldig maken.

het douanegebied van de Unie verlaten hebben, kan dat kantoor de
betrokken aangifte ongeldig maken.
3. Wanneer het douanekantoor van uitvoer is meegedeeld,
overeenkomstig artikel 340 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447,
dat de goederen het douanegebied van de Unie niet hebben verlaten, maakt
het de betrokken aangifte onmiddellijk ongeldig en maakt het, in
voorkomend geval, de bevestiging van het uitgaan van goederen die is
gedaan overeenkomstig artikel 334, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU)
2015/2447 ongeldig.

BIJLAGEN
Bijlage 52-01 : EU-formulier 302
(1) Het EU-formulier 302 moet overeenstemmen met het model dat in deze
bijlage is opgenomen.
(2) Het EU-formulier 302 wordt in het Engels of in het Frans opgemaakt.
(3) Als het met de hand wordt ingevuld, moet het duidelijk leesbaar zijn.
(4) Elk EU-formulier 302 is van een al dan niet gedrukt volgnummer
voorzien.
EU FORM 302/FORMULAIRE UE 302
Document for customs purposes for goods used for military activity
only and not for commercial gain.
Document à usage douanier relatif à des marchandises utilisées
exclusivement pour des activités militaires et sans intention commerciale
Copy n° :
Exemplaire n°:
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Numéro

Mission/Exercise/Transport:
Mission/Exercice/Transport:

Wijzigingen DWU DA
Mode of transport:
Mode de transport:

Temporary Admission
(yes/no):
Admission temporaire
(oui/non):

Name and address
of transporter:
Nom et adresse du
transporteur:
Name and address
of consignor:
Nom et adresse de
l’expéditeur:

Name and address of
consignee:
Nom et adresse du
destinataire:

Final destination/Destination finale:
Sealed/not sealed (*): when sealed: seal numbers, quantity and sealing
authority will be show below.
Scellé/sans scellé (*): si l’envoi a été scellé, indiquer ci-dessous l’espèce,
le numéro et le nombre des scellés et l’autorité qui les a apposés.

Remarks: See attached shipping documents
Observations: Voir documents d’expédition en annexe
Seal numbers
Numéros des scellés
(Stamp/Cachet)
I (name in full) certify that the shipment described herein is transported
under the authority of the military and contains only goods for their use
without any commercial intent.
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Je (nom et prénom) certifie que l’envoi décrit ci-dessus est transporté
avec l’autorisation des forces militaires et contient uniquement des
marchandises destinées à leur usage et sans intention commerciale.
Signature............ Rank and unit-address/Grade et adresse de l’unité: …….
Date:
______________________________________________________________
Certificate of receipt/Certificat de réception
I (name in full) certify that the goods listed above have been received as
described.
Je (nom et prénom) certifie que les marchandises indiquées ci-dessus ont
été reçues et sont conformes.
Signature............ Rank and unit-address/Grade et adresse de l’unité: …….
Date:
______________________________________________________________
This is an accountable document which constitutes both an official
certificate of import/export autorisation and a customs declaration/Ce
document est un document officiel engageant votre responsabilité, servant
à la fois de licence d’importation et d’exportation ainsi que de déclaration
en douane.
For instructions for use of this document see overleaf/Voir au verso les
instructions pour l’utilisation de ce document.
Delete where inapplicable/Biffer la mention inutile.

EU FORM 302/FORMULAIRE UE 302
I undertake
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1. to present this import/export notification to the appropriate customs
authorities together with such goods as have not been accepted by the EU
forces entity led to receive goods.
2. not to hand such goods to any third party or parties without due
observance of the current customs and other requisition of the land which
delivery of the goods has been refused.
3. to present my credentials to the customs authorities on demand.
4. This form is not to be used for commercial intent (i.e. the buying or
selling of products).
Je m’engage
1. à présenter aux autorités douanières compétentes cette déclaration
d’importation/d’exportation, avec les marchandises qui ne seraient pas
acceptées par l’unité des Forces UE.
2. à ne céder ces marchandises à de tierces personnes sans accomplir les
formalités douanières et autres prévues par la réglementation en vigueur
dans le pays où les marchandises ont été refusées.
3. à présenter mes papiers d’identité sur demande aux autorités
douanières.
4. Ce formulaire ne peut pas être utilisé à des fins commerciales (par
exemple, pour acheter ou vendre des marchandises).
Signature, name and address of person presenting the goods to customs
Signature, nom et adresse de la personne qui présente les marchandises à
la douane
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==============================================================
Goods presented to customs authorities (on/at place)
Marchandises présentées aux autorités douanières (date et lieu)
FOR CUSTOMS ONLY/PARTIE RÉSERVÉE À LA DOUANE
Country
Pays

Customs
Office
Bureau de
douanes

Date of
crossing
Date du
passage

Signature of
customs
officer and
remarks
Signature
du douanier
et obs

Official
customs
stamp
Cachet de la
douane

Exit Sortie
Entry Entrée
Exit Sortie
Entry Entrée

INSTRUCTIONS FOR THE CONSIGNOR/INSTRUCTION POUR L’EXPÉDITEUR
THE CONSIGNOR will present all copies of the shipment to the transporter.
Tampering with the forms by means of erasures of addition there to by the
consignor and/or the transporter of their employees will void this
declaration.
L’EXPÉDITEUR doit remettre tous les exemplaires au transporteur en même
temps que l’envoi. L’altération des documents (suppressions ou additions)
par l’expéditeur, le transporteur ou leurs employés entraîne
automatiquement la nullité de cette déclaration.
DISTRIBUTION OF COPIES
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Copy n° 1

Copy n° 2

Copy n° 3
Copy n° 4

Copy no 5

Will be handed over to the consignee together
with the shipment by the transporter after
customs officials have processed and stamped this
copy.
Should be returned by recipient to the
despatching agency together with an
acknowledgment of receipt.
Is intended for processing and retention by
customs officials of origin.
Is intended for retention by customs officials of
destination. For transit purposes further copies as
necessary, to be marked 4a, 4b, etc. are intended
for retention by customs officials of transit
countries concerned.
Is intended for retention by the issuing
organisation.

DESTINATION DES EXEMPLAIRES
Exemplaire n° 1

Exemplaire n° 2
Exemplaire n° 3

Exemplaire n° 4
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Doit être remis au destinataire avec les
marchandises, par le transporteur après avoir été
complété et visé par les autorités douanières
Doit être renvoyé par le destinataire au service
d’expédition avec un accusé de réception.
Destiné au service des douanes du pays
d’expédition qui le complète et le conserve dans
ses archives.
Destiné au service des douanes du pays
destinataire pour le conserver dans ses archives.
En cas de transit, seront établis des exemplaires
supplémentaires numérotés 4a, 4b, etc. destinés

Wijzigingen DWU DA

Bijlage 71-03: Lijst van toegestane gebruikelijke behandelingen
(Artikel 220 van het wetboek)

aux services des douanes des pays de transit
concernés pour y être conservés.
Exemplaire n° 5
Destiné à l’unité militaire qui a établi ce document
pour le conserver dans ses archives.
Bijlage 71-03: Lijst van toegestane gebruikelijke behandelingen
(Artikel 220 van het wetboek)

Tenzĳ anders vermeld, kan geen van de navolgende behandelingen
aanleiding geven tot een indeling onder een andere achtcĳfercode van de
GN:

Tenzĳ anders vermeld, kan geen van de navolgende behandelingen
aanleiding geven tot een indeling onder een andere achtcĳfercode van de
GN.

(1) het luchten, uitspreiden, drogen, stof wegruimen, eenvoudige
schoonmaakhandelingen, herstelling van de verpakking, eenvoudige
herstellingen van gedurende het vervoer of de opslag opgelopen
beschadigingen in zoverre dit eenvoudige handelingen betreft, het
aanbrengen of weghalen van beschermende bekleding met het oog op het
vervoer;
(2) het herconstrueren van goederen na het vervoer;
(3) het inventariseren, het nemen van monsters, het sorteren, zeven,
mechanisch filteren of wegen van de goederen;
(4) het verwĳderen van beschadigde of aangetaste delen;
(5) het verbeteren van de houdbaarheid van de goederen door middel van
pasteurisatie, sterilisatie, bestraling of toevoeging van bewaarmiddelen;
(6) het behandelen tegen parasieten;
(7) het behandelen tegen roest;
(8) behandelingen die slechts bestaan uit:
— het verhogen van de temperatuur, zonder verdere behandeling of
distillatie, of
— het verlagen van de temperatuur,
ook indien dit tot indeling onder een andere achtcĳfercode van de GN leidt;
(9) elektrostatische behandeling, het ontkreuken of strĳken van textiel;
(10) behandelingen bestaande uit:

Bovendien kan geen van de volgende behandelingen leiden tot een
ongerechtvaardigd voordeel op het gebied van de rechten bij invoer.
Voor de toepassing van de vorige alinea wordt elk van de hierna
opgenomen gebruikelijke behandelingen die een wijziging in de GN of in de
oorsprong van niet-Uniegoederen omvatten, geacht te leiden tot een
ongerechtvaardigd voordeel op het gebied van de rechten bij invoer indien
de goederen op het tijdstip waarop de gebruikelijke behandelingen
aanvangen, onderworpen zouden zijn aan een voorlopig of definitief
antidumpingrecht, een compenserend recht, een vrijwaringsmaatregel of
een aanvullend recht dat voortvloeit uit een schorsing van concessies indien
zij werden aangegeven voor het vrije verkeer.
1) het luchten, uitspreiden, drogen, stof wegruimen, eenvoudige
schoonmaakhandelingen, herstelling van de verpakking, eenvoudige
herstellingen van gedurende het vervoer of de opslag opgelopen
beschadigingen in zoverre dit eenvoudige handelingen betreft, het
aanbrengen of weghalen van beschermende bekleding met het oog op het
vervoer;
(2) het herconstrueren van goederen na het vervoer;
(3) het inventariseren, het nemen van monsters, het sorteren, zeven,
mechanisch filteren of wegen van de goederen;
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— het verwĳderen van steeltjes en/of pitten van fruit, het in stukken
breken of snĳden van gedroogde groenten en fruit, de rehydratering van
fruit, of
— de dehydratering van fruit, ook indien dit tot indeling onder een andere
achtcĳfercode van de GN leidt;
(11) het ontzilten, schoonmaken en crouponeren van huiden;
(12) het toevoegen van goederen of toevoeging of vervanging van
bĳkomende componenten zolang deze toevoeging of vervanging relatief
beperkt is en slechts bedoeld om aan technische eisen te voldoen en de
aard of de prestaties van de oorspronkelĳke goederen hierdoor niet
worden gewĳzigd of verbeterd, ook indien dit tot indeling van de
toegevoegde of vervangende goederen onder een andere achtcĳfercode
van de GN leidt;
(13) het verdunnen of indikken van vloeistoffen, zonder verdere
behandeling of distillatie, ook indien dit tot indeling onder een andere
achtcĳfercode van de GN leidt;
(14) het mengen van dezelfde soort goederen, van verschillende kwaliteit,
om een constante kwaliteit te verkrĳgen of een kwaliteit waarom de
afnemer heeft gevraagd, zonder dat de aard van de goederen hierdoor
wordt gewĳzigd;
(15) het mengen van gas- of stookolie zonder biodiesel met gas- of
stookolie met biodiesel, ingedeeld onder hoofdstuk 27 van de GN, om een
constante kwaliteit te verkrijgen of een kwaliteit waar de afnemer om
heeft gevraagd, zonder dat de aard van de goederen hierdoor wordt
gewijzigd, ook indien dit tot indeling onder een andere achtcĳfercode van
de GN leidt; (16) het mengen van gas- of stookolie met biodiesel zodat het
verkregen mengsel minder dan 0,5 volumepercent aan biodiesel bevat, en
het mengen van biodiesel met gas- of stookolie zodat het verkregen
mengsel minder dan 0,5 volumepercent aan gas- of stookolie bevat;
(17) het opdelen of in stukken snĳden van de goederen indien dit op
eenvoudige wĳze is te doen;
(18) het verpakken, uitpakken, ompakken, het overgieten of overbrengen
in een andere verpakking, ook indien dit tot indeling onder een andere

(4) het verwĳderen van beschadigde of aangetaste delen;
(5) het verbeteren van de houdbaarheid van de goederen door middel van
pasteurisatie, sterilisatie, bestraling of toevoeging van bewaarmiddelen;
(6) het behandelen tegen parasieten;
(7) het behandelen tegen roest;
(8) behandelingen die slechts bestaan uit:
— het verhogen van de temperatuur, zonder verdere behandeling of
distillatie, of
— het verlagen van de temperatuur,
ook indien dit tot indeling onder een andere achtcĳfercode van de GN leidt;
(9) elektrostatische behandeling, het ontkreuken of strĳken van textiel;
(10) behandelingen bestaande uit:
— het verwĳderen van steeltjes en/of pitten van fruit, het in stukken
breken of snĳden van gedroogde groenten en fruit, de rehydratering van
fruit, of
— de dehydratering van fruit, ook indien dit tot indeling onder een andere
achtcĳfercode van de GN leidt;
(11) het ontzilten, schoonmaken en crouponeren van huiden;
(12) het toevoegen van goederen of toevoeging of vervanging van
bĳkomende componenten zolang deze toevoeging of vervanging relatief
beperkt is en slechts bedoeld om aan technische eisen te voldoen en de
aard of de prestaties van de oorspronkelĳke goederen hierdoor niet
worden gewĳzigd of verbeterd, ook indien dit tot indeling van de
toegevoegde of vervangende goederen onder een andere achtcĳfercode
van de GN leidt;
(13) het verdunnen of indikken van vloeistoffen, zonder verdere
behandeling of distillatie, ook indien dit tot indeling onder een andere
achtcĳfercode van de GN leidt;
(14) het mengen van dezelfde soort goederen, van verschillende kwaliteit,
om een constante kwaliteit te verkrĳgen of een kwaliteit waarom de
afnemer heeft gevraagd, zonder dat de aard van de goederen hierdoor
wordt gewĳzigd;
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achtcĳfercode van de GN leidt; het bevestigen, verwĳderen of wĳzigen van
merktekens, etiketten, prĳskaartjes of andere onderscheidingstekens;
(19) het testen, bĳstellen, afstellen en in werking stellen van machines,
apparaten en voertuigen, met name om aan technische normen te
voldoen, indien het uitsluitend eenvoudige handelingen betreft;
(20) het mat maken van pĳpfittingen om deze op bepaalde markten te
kunnen verkopen;
(21) het denatureren, ook indien dit tot indeling onder een andere
achtcĳfercode van de GN leidt;
(22) andere gebruikelijke behandelingen dan de bovenvermelde die tot
doel hebben de presentatie of handelskwaliteit van de invoergoederen te
verbeteren of deze voor te bereiden op de distributie of wederverkoop,
voor zover deze behandelingen de aard van de oorspronkelijke goederen
niet wijzigen of de prestaties ervan verbeteren.

(15) het mengen van gas- of stookolie zonder biodiesel met gas- of
stookolie met biodiesel, ingedeeld onder hoofdstuk 27 van de GN, om een
constante kwaliteit te verkrijgen of een kwaliteit waar de afnemer om heeft
gevraagd, zonder dat de aard van de goederen hierdoor wordt gewijzigd,
ook indien dit tot indeling onder een andere achtcĳfercode van de GN leidt;
(16) het mengen van gas- of stookolie met biodiesel zodat het verkregen
mengsel minder dan 0,5 volumepercent aan biodiesel bevat, en het
mengen van biodiesel met gas- of stookolie zodat het verkregen mengsel
minder dan 0,5 volumepercent aan gas- of stookolie bevat;
(17) het opdelen of in stukken snĳden van de goederen indien dit op
eenvoudige wĳze is te doen;
(18) het verpakken, uitpakken, ompakken, het overgieten of overbrengen in
een andere verpakking, ook indien dit tot indeling onder een andere
achtcĳfercode van de GN leidt; het bevestigen, verwĳderen of wĳzigen van
merktekens, etiketten, prĳskaartjes of andere onderscheidingstekens;
(19) het testen, bĳstellen, afstellen en in werking stellen van machines,
apparaten en voertuigen, met name om aan technische normen te voldoen,
indien het uitsluitend eenvoudige handelingen betreft;
(20) het mat maken van pĳpfittingen om deze op bepaalde markten te
kunnen verkopen;
(21) het denatureren, ook indien dit tot indeling onder een andere
achtcĳfercode van de GN leidt;
(22) andere gebruikelijke behandelingen dan de bovenvermelde die tot
doel hebben de presentatie of handelskwaliteit van de invoergoederen te
verbeteren of deze voor te bereiden op de distributie of wederverkoop,
voor zover deze behandelingen de aard van de oorspronkelijke goederen
niet wijzigen of de prestaties ervan verbeteren.

Bijlage 71-04 : Bĳzondere bepalingen inzake equivalente goederen

Bijlage 71-04 : Bĳzondere bepalingen inzake equivalente goederen

I. DOUANE-ENTREPOT, ACTIEVE EN PASSIEVE VEREDELING
Traditioneel geproduceerde goederen en biologische goederen
Het is niet toegestaan:

I. DOUANE-ENTREPOT, ACTIEVE EN PASSIEVE VEREDELING
Traditioneel geproduceerde goederen en biologische goederen
Het is niet toegestaan:
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— biologische goederen te vervangen door traditioneel geproduceerde
goederen; en
— traditioneel geproduceerde goederen te vervangen door biologische
goederen.
II. ACTIEVE VEREDELING
(1) Rijst
Onder GN-code 1006 ingedeelde rĳst wordt niet geacht equivalent te zĳn
tenzĳ deze onder dezelfde achtcĳfercode van de gecombineerde
nomenclatuur is ingedeeld. Voor rĳst met een lengte van niet meer dan 6
mm en een lengte/breedte-verhouding van 3 of meer en voor rĳst met een
lengte van 5,2 mm of minder en een lengte/breedte-verhouding van 2 of
meer wordt de equivalentie evenwel uitsluitend bepaald door de
lengte/breedte-verhouding. De meting van de korrels geschiedt
overeenkomstig de bepalingen van bĳlage A, punt 2, onder d), van
Verordening (EG) nr. 3072/95 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt.
(2) Tarwe
Equivalentieverkeer is uitsluitend toegestaan tussen tarwe die in een derde
land is geoogst en reeds in het vrĳe verkeer is gebracht, en niet-EU-tarwe
die onder dezelfde achtcĳfercode van de GN is ingedeeld en dezelfde
handelskwaliteit en dezelfde technische kenmerken heeft.
Niettemin:
— kunnen afwĳkingen op het verbod tot gebruik van equivalente goederen
worden toegestaan door middel van een mededeling van de Commissie
aan de lidstaten, na onderzoek van het Comité;
— is equivalentieverkeer toegestaan tussen harde EU-tarwe en harde
tarwe uit derde landen, mits deze bestemd is voor de vervaardiging van
deegwaren van de GN-codes 1902 11 00 en 1902 19
(3) Suiker
Equivalentieverkeer is toegestaan tussen ruwe niet-EU-rietsuiker (GNcodes 1701 13 90 en/of 1701 14 90 ) en suikerbiet (GN-code 1212 91 80 ),
mits veredelingsproducten worden verkregen die zijn ingedeeld onder GNcode 1701 99 10 (witte suiker).

— biologische goederen te vervangen door traditioneel geproduceerde
goederen; en
— traditioneel geproduceerde goederen te vervangen door biologische
goederen.
II. ACTIEVE VEREDELING
(1) Rijst
Onder GN-code 1006 ingedeelde rĳst wordt niet geacht equivalent te zĳn
tenzĳ deze onder dezelfde achtcĳfercode van de gecombineerde
nomenclatuur is ingedeeld. Voor rĳst met een lengte van niet meer dan 6
mm en een lengte/breedte-verhouding van 3 of meer en voor rĳst met een
lengte van 5,2 mm of minder en een lengte/breedte-verhouding van 2 of
meer wordt de equivalentie evenwel uitsluitend bepaald door de
lengte/breedte-verhouding. De meting van de korrels geschiedt
overeenkomstig de bepalingen van bĳlage A, punt 2, onder d), van
Verordening (EG) nr. 3072/95 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt.
(2) Tarwe
Equivalentieverkeer is uitsluitend toegestaan tussen tarwe die in een derde
land is geoogst en reeds in het vrĳe verkeer is gebracht, en niet-EU-tarwe
die onder dezelfde achtcĳfercode van de GN is ingedeeld en dezelfde
handelskwaliteit en dezelfde technische kenmerken heeft.
Niettemin:
— kunnen afwĳkingen op het verbod tot gebruik van equivalente goederen
worden toegestaan door middel van een mededeling van de Commissie aan
de lidstaten, na onderzoek van het Comité;
— is equivalentieverkeer toegestaan tussen harde EU-tarwe en harde tarwe
uit derde landen, mits deze bestemd is voor de vervaardiging van
deegwaren van de GN-codes 1902 11 00 en 1902 19
(3) Suiker
Equivalentieverkeer is toegestaan tussen ruwe niet-EU-rietsuiker (GN-codes
1701 13 90 en/of 1701 14 90 ) en suikerbiet (GN-code 1212 91 80 ), mits
veredelingsproducten worden verkregen die zijn ingedeeld onder GN-code
1701 99 10 (witte suiker).
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De equivalente hoeveelheid ruwe rietsuiker van de standaardkwaliteit zoals
gedefinieerd in punt III van deel B van bijlage III bij Verordening (EU) nr.
1308/2013 wordt berekend door de hoeveelheid witte suiker te
vermenigvuldigen met de coëfficiënt 1,0869565.
De equivalente hoeveelheid ruwe rietsuiker die niet van de
standaardkwaliteit is, wordt berekend door de hoeveelheid witte suiker te
vermenigvuldigen met een coëfficiënt die wordt verkregen door 100 te
delen door het rendement van ruwe rietsuiker. Het rendement van ruwe
rietsuiker wordt berekend zoals bepaald in punt III van deel B van bijlage III
bij Verordening (EU) nr. 1308/2013.
(4) Levende dieren en vlees
Equivalente goederen mogen niet worden gebruikt bĳ de actieve
veredeling van levende dieren of vlees.
Afwĳkingen op het verbod tot gebruik van equivalente goederen voor vlees
kunnen worden toegestaan door middel van een mededeling van de
Commissie aan de lidstaten, na onderzoek door een instantie bestaande uit
vertegenwoordigers van de douanediensten van de lidstaten, indien de
aanvrager kan aantonen dat het equivalentieverkeer economisch
noodzakelĳk is en indien de douaneautoriteiten het ontwerp van de
geplande controlemaatregelen voorleggen.
(5) Mais
Equivalentieverkeer tussen EU-mais en niet-EU-mais is uitsluitend
toegestaan voor:
(1) mais die voor de vervaardiging van diervoeder is bestemd, indien de
douane erop toeziet dat de niet-EU-mais daadwerkelijk tot diervoeder
wordt verwerkt;
(2) mais die voor de vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten is
bestemd, tussen alle variëteiten met uitzondering van de variëteiten met
een hoog gehalte aan amylopectine (wasachtige mais of „waxy mais”), die
uitsluitend onderling equivalent zĳn;
(3) mais die voor de vervaardiging van meelproducten is bestemd, tussen
alle variëteiten met uitzondering van glasachtige maissoorten („Plata”-mais
van het type „Duro”, „Flint”-mais), die uitsluitend onderling equivalent zĳn.

De equivalente hoeveelheid ruwe rietsuiker van de standaardkwaliteit zoals
gedefinieerd in punt III van deel B van bijlage III bij Verordening (EU) nr.
1308/2013 wordt berekend door de hoeveelheid witte suiker te
vermenigvuldigen met de coëfficiënt 1,0869565.
De equivalente hoeveelheid ruwe rietsuiker die niet van de
standaardkwaliteit is, wordt berekend door de hoeveelheid witte suiker te
vermenigvuldigen met een coëfficiënt die wordt verkregen door 100 te
delen door het rendement van ruwe rietsuiker. Het rendement van ruwe
rietsuiker wordt berekend zoals bepaald in punt III van deel B van bijlage III
bij Verordening (EU) nr. 1308/2013.
(4) Levende dieren en vlees
Equivalente goederen mogen niet worden gebruikt bĳ de actieve veredeling
van levende dieren of vlees.
Afwĳkingen op het verbod tot gebruik van equivalente goederen voor vlees
kunnen worden toegestaan door middel van een mededeling van de
Commissie aan de lidstaten, na onderzoek door een instantie bestaande uit
vertegenwoordigers van de douanediensten van de lidstaten, indien de
aanvrager kan aantonen dat het equivalentieverkeer economisch
noodzakelĳk is en indien de douaneautoriteiten het ontwerp van de
geplande controlemaatregelen voorleggen.
(5) Mais
Equivalentieverkeer tussen EU-mais en niet-EU-mais is uitsluitend
toegestaan voor:
(1) mais die voor de vervaardiging van diervoeder is bestemd, indien de
douane erop toeziet dat de niet-EU-mais daadwerkelijk tot diervoeder
wordt verwerkt;
(2) mais die voor de vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten is
bestemd, tussen alle variëteiten met uitzondering van de variëteiten met
een hoog gehalte aan amylopectine (wasachtige mais of „waxy mais”), die
uitsluitend onderling equivalent zĳn;
(3) mais die voor de vervaardiging van meelproducten is bestemd, tussen
alle variëteiten met uitzondering van glasachtige maissoorten („Plata”-mais
van het type „Duro”, „Flint”-mais), die uitsluitend onderling equivalent zĳn.
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(6) Olijfolie
A. Equivalentieverkeer is uitsluitend toegestaan in de volgende gevallen:
(1) voor olĳfolie van de eerste persing:
a) tussen extra EU-olijfolie van de eerste persing van GN-code 1509 10 90
die voldoet aan de beschrijving in punt 1, onder a), van deel VIII van bijlage
VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013, en extra niet-EU-olijfolie van de
eerste persing van dezelfde GN-code, mits bij de veredeling extra olijfolie
van de eerste persing wordt verkregen die onder dezelfde GN-code is
ingedeeld en die aan de eisen van voornoemd punt 1, onder a), voldoet;
b) tussen EU-olijfolie van de eerste persing van GN-code 1509 10 90 die
voldoet aan de beschrijving in punt 1, onder b), van deel VIII van bijlage VII
bij Verordening (EU) nr. 1308/2013, en niet-EU-olijfolie van de eerste
persing van dezelfde GN-code, mits bij de veredeling olijfolie van de eerste
persing wordt verkregen die onder dezelfde GN-code is ingedeeld en die
aan de eisen van voornoemd punt 1, onder b), voldoet;
c) tussen EU-olijfolie van de eerste persing, voor verlichting, van GN-code
1509 10 10 die voldoet aan de beschrijving in punt 1, onder c), van deel VIII
van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013, en niet-EU-olijfolie van
de eerste persing, voor verlichting, van dezelfde GN-code, mits het
veredelingsproduct:
— geraffineerde olijfolie is van GN-code 1509 90 00 die voldoet aan de
beschrijving in punt 2 van deel VIII van bovengenoemde bijlage VII, of
— olijfolie is van GN-code 1509 90 00 die voldoet aan de beschrijving in
punt 3 van bovengenoemde van deel VIII van bovengenoemde bijlage VII
en verkregen is door vermenging met EU-olijfolie van de eerste persing van
GN-code 1509 10 90 .
(2) voor olie uit perskoeken van olĳven:
tussen ruwe EU-olie uit perskoeken van olijven van GN-code 1510 00 10 die
voldoet aan de beschrijving in punt 4 van deel VIII van bijlage VII bij
Verordening (EU) nr. 1308/2013, en ruwe niet-EU-olie uit perskoeken van
olijven van dezelfde GN-code, mits het veredelingsproduct olie uit
perskoeken van olijven is van GN-code 1510 00 90 die voldoet aan de
beschrijving in punt 6 van deel VIII van bovengenoemde bijlage VII en

(6) Olijfolie
A. Equivalentieverkeer is uitsluitend toegestaan in de volgende gevallen:
(1) voor olĳfolie van de eerste persing:
a) tussen extra EU-olijfolie van de eerste persing van GN-code 1509 10 90
die voldoet aan de beschrijving in punt 1, onder a), van deel VIII van bijlage
VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013, en extra niet-EU-olijfolie van de
eerste persing van dezelfde GN-code, mits bij de veredeling extra olijfolie
van de eerste persing wordt verkregen die onder dezelfde GN-code is
ingedeeld en die aan de eisen van voornoemd punt 1, onder a), voldoet;
b) tussen EU-olijfolie van de eerste persing van GN-code 1509 10 90 die
voldoet aan de beschrijving in punt 1, onder b), van deel VIII van bijlage VII
bij Verordening (EU) nr. 1308/2013, en niet-EU-olijfolie van de eerste
persing van dezelfde GN-code, mits bij de veredeling olijfolie van de eerste
persing wordt verkregen die onder dezelfde GN-code is ingedeeld en die
aan de eisen van voornoemd punt 1, onder b), voldoet;
c) tussen EU-olijfolie van de eerste persing, voor verlichting, van GN-code
1509 10 10 die voldoet aan de beschrijving in punt 1, onder c), van deel VIII
van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013, en niet-EU-olijfolie van
de eerste persing, voor verlichting, van dezelfde GN-code, mits het
veredelingsproduct:
— geraffineerde olijfolie is van GN-code 1509 90 00 die voldoet aan de
beschrijving in punt 2 van deel VIII van bovengenoemde bijlage VII, of
— olijfolie is van GN-code 1509 90 00 die voldoet aan de beschrijving in
punt 3 van bovengenoemde van deel VIII van bovengenoemde bijlage VII en
verkregen is door vermenging met EU-olijfolie van de eerste persing van
GN-code 1509 10 90 .
(2) voor olie uit perskoeken van olĳven:
tussen ruwe EU-olie uit perskoeken van olijven van GN-code 1510 00 10 die
voldoet aan de beschrijving in punt 4 van deel VIII van bijlage VII bij
Verordening (EU) nr. 1308/2013, en ruwe niet-EU-olie uit perskoeken van
olijven van dezelfde GN-code, mits het veredelingsproduct olie uit
perskoeken van olijven is van GN-code 1510 00 90 die voldoet aan de
beschrijving in punt 6 van deel VIII van bovengenoemde bijlage VII en
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verkregen is door vermenging met EU-olijfolie van de eerste persing van
GN-code 1509 10 90 .
B. De menging van de in punt A, 1), onder c), tweede streepje, en in punt A,
2), bedoelde oliën met niet-EU-olijfolie van de eerste persing die op
dezelfde wijze wordt gebruikt, is uitsluitend toegestaan indien de controle
op de regeling zodanig is dat het aandeel niet-EU-olie van de eerste persing
in de totale hoeveelheid uitgevoerde gemengde olie kan worden
vastgesteld.
C. De veredelingsproducten dienen te worden verpakt in onmiddellijke
verpakkingen met een inhoud van 220 liter of minder. In afwĳking hiervan
kunnen de douaneautoriteiten toestaan dat de in de voorgaande punten
omschreven olie wordt uitgevoerd in toegelaten containers van maximaal
20 ton, mits de hoeveelheid en de kwaliteit van het uitgevoerde product
systematisch worden gecontroleerd.
D. De equivalentie wordt, wat de voor de menging gebruikte hoeveelheid
olie betreft, gecontroleerd aan de hand van de administratie van de
onderneming. Voor de controle van de kwaliteit wordt een vergelijking
gemaakt van de technische kenmerken van de monsters van de niet-EUolie, genomen toen de olie onder de regeling werd geplaatst, met de
technische kenmerken van de monsters van de EU-olie, genomen toen het
betrokken veredelingsproduct werd verwerkt, en met de technische
kenmerken van de monsters, genomen op de plaats van uitgang toen het
veredelingsproduct daadwerkelijk werd uitgevoerd. Monsters worden
genomen volgens de internationale normen EN ISO 5555 (bemonstering)
en EN ISO 661 (verzending van monsters naar laboratoria en preparatie van
monsters voor proefnemingen). De analyse wordt verricht volgens het
bepaalde in bĳlage I bĳ Verordening (EEG) nr. 2568/91 van de Commissie
(1).
(7) Melk en zuivelproducten
Het gebruik van equivalentieverkeer is toegestaan onder de volgende
voorwaarden:

verkregen is door vermenging met EU-olijfolie van de eerste persing van
GN-code 1509 10 90 .
B. De menging van de in punt A, 1), onder c), tweede streepje, en in punt A,
2), bedoelde oliën met niet-EU-olijfolie van de eerste persing die op
dezelfde wijze wordt gebruikt, is uitsluitend toegestaan indien de controle
op de regeling zodanig is dat het aandeel niet-EU-olie van de eerste persing
in de totale hoeveelheid uitgevoerde gemengde olie kan worden
vastgesteld.
C. De veredelingsproducten dienen te worden verpakt in onmiddellijke
verpakkingen met een inhoud van 220 liter of minder. In afwĳking hiervan
kunnen de douaneautoriteiten toestaan dat de in de voorgaande punten
omschreven olie wordt uitgevoerd in toegelaten containers van maximaal
20 ton, mits de hoeveelheid en de kwaliteit van het uitgevoerde product
systematisch worden gecontroleerd.
D. De equivalentie wordt, wat de voor de menging gebruikte hoeveelheid
olie betreft, gecontroleerd aan de hand van de administratie van de
onderneming. Voor de controle van de kwaliteit wordt een vergelijking
gemaakt van de technische kenmerken van de monsters van de niet-EUolie, genomen toen de olie onder de regeling werd geplaatst, met de
technische kenmerken van de monsters van de EU-olie, genomen toen het
betrokken veredelingsproduct werd verwerkt, en met de technische
kenmerken van de monsters, genomen op de plaats van uitgang toen het
veredelingsproduct daadwerkelijk werd uitgevoerd. Monsters worden
genomen volgens de internationale normen EN ISO 5555 (bemonstering) en
EN ISO 661 (verzending van monsters naar laboratoria en preparatie van
monsters voor proefnemingen). De analyse wordt verricht volgens het
bepaalde in bĳlage I bĳ Verordening (EEG) nr. 2568/91 van de Commissie
(1).
(7) Melk en zuivelproducten
Het gebruik van equivalentieverkeer is toegestaan onder de volgende
voorwaarden:
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Het gewicht van elk bestanddeel melkdrogestof, melkvetstof en
melkeiwitten in de invoergoederen mag niet hoger zĳn dan het gewicht van
elk van deze bestanddelen in de equivalente goederen.
Wanneer de economische waarde van de onder de regeling actieve
veredeling te plaatsen goederen evenwel door slechts een of twee van
vorengenoemde bestanddelen wordt bepaald, kan het gewicht worden
berekend aan de hand van dit bestanddeel of deze bestanddelen. In de
vergunning worden nadere gegevens vermeld, met name de
referentieperiode waarover het totale gewicht moet worden berekend. De
referentieperiode mag niet langer zĳn dan vier maanden.
Het gewicht van het betrokken bestanddeel of de betrokken bestanddelen
van de onder de regeling actieve veredeling te plaatsen goederen en van
de equivalente goederen wordt vermeld in de desbetreffende
douaneaangiften en INF, zodat de douaneautoriteiten de equivalentie aan
de hand van deze elementen kunnen controleren.
III. PASSIEVE VEREDELING
Het gebruik van equivalente goederen is niet toegestaan voor goederen die
onder bijlage 71-02 DA vallen.
_____________________
(1) PB L 248 VAN 5.9.1991, blz. 1.

Het gewicht van elk bestanddeel melkdrogestof, melkvetstof en
melkeiwitten in de invoergoederen mag niet hoger zĳn dan het gewicht van
elk van deze bestanddelen in de equivalente goederen.
Wanneer de economische waarde van de onder de regeling actieve
veredeling te plaatsen goederen evenwel door slechts een of twee van
vorengenoemde bestanddelen wordt bepaald, kan het gewicht worden
berekend aan de hand van dit bestanddeel of deze bestanddelen. In de
vergunning worden nadere gegevens vermeld, met name de
referentieperiode waarover het totale gewicht moet worden berekend. De
referentieperiode mag niet langer zĳn dan vier maanden.
Het gewicht van het betrokken bestanddeel of de betrokken bestanddelen
van de onder de regeling actieve veredeling te plaatsen goederen en van de
equivalente goederen wordt vermeld in de desbetreffende
douaneaangiften en INF, zodat de douaneautoriteiten de equivalentie aan
de hand van deze elementen kunnen controleren.
III. PASSIEVE VEREDELING
Het gebruik van equivalente goederen is niet toegestaan voor goederen die
onder bijlage 71-02 DA vallen.
_____________________
(1) PB L 248 VAN 5.9.1991, blz. 1.

Bijlage 71-05 : Gestandaardiseerde uitwisseling van inlichtingen (INF)

Bijlage 71-05 : Gestandaardiseerde uitwisseling van inlichtingen (INF)

Deel A
Gestandaardiseerde uitwisseling van inlichtingen (INF) tussen de
douaneautoriteiten is nog niet vereist, maar het controlekantoor dient de
relevante INF-gegevenselementen in het elektronische INF-systeem te
verstrekken
Het controlekantoor dient de volgende gegevenselementen te
verstrekken overeenkomstig artikel 181, lid 1. Indien in een
douaneaangifte of een aangifte tot/kennisgeving van wederuitvoer naar

Deel A
Gestandaardiseerde uitwisseling van inlichtingen (INF) tussen de
douaneautoriteiten is nog niet vereist, maar het controlekantoor dient de
relevante INF-gegevenselementen in het elektronische INF-systeem te
verstrekken
Het controlekantoor dient de volgende gegevenselementen te
verstrekken overeenkomstig artikel 181, lid 1. Indien in een
douaneaangifte of een aangifte tot/kennisgeving van wederuitvoer naar
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een INF wordt verwezen, dienen de bevoegde douaneautoriteiten
aanvullende gegevenselementen te verstrekken overeenkomstig artikel
181, lid 3.
De houder van een vergunning voor actieve veredeling IM/EX waarbij één
lidstaat is betrokken, kan het controlekantoor verzoeken om de relevante
INF-gegevenselementen beschikbaar te stellen via het elektronische
INF-systeem ter voorbereiding van de gestandaardiseerde
inlichtingenuitwisseling tussen de douaneautoriteiten, indien de
bevoegde douaneautoriteit om een dergelijke INF heeft verzocht.
Noot:
(V) betekent verplicht en (O) optioneel.

een INF wordt verwezen, dienen de bevoegde douaneautoriteiten
aanvullende gegevenselementen te verstrekken overeenkomstig artikel
181, lid 3.
De houder van een vergunning voor actieve veredeling IM/EX waarbij één
lidstaat is betrokken, kan het controlekantoor verzoeken om de relevante
INF-gegevenselementen beschikbaar te stellen via het elektronische INFsysteem ter voorbereiding van de gestandaardiseerde
inlichtingenuitwisseling tussen de douaneautoriteiten, indien de
bevoegde douaneautoriteit om een dergelijke INF heeft verzocht.
Noot:
(V) betekent verplicht en (O) optioneel.

Gemeenschappelijke

Gemeenschappelijke

Opmerkingen

gegevenselementen

gegevenselementen

Vergunningnummer (V)

Vergunningnummer /nummer
van de aangifte (V)

Persoon die het verzoek doet
(V)

Voor identificatiedoeleinden gebruikt
EORI-nummer

INF-nummer (V)

Uniek nummer toegekend door het
controlekantoor
[bv. AV EX/IM/123456/GB +
vergunningnummer]

Controlekantoor (V)

Voor identificatiedoeleinden wordt
normaliter de COL-code gebruikt.

Douanekantoor dat
gebruikmaakt van de INFgegevenselementen (O)

Voor identificatiedoeleinden wordt
normaliter de COL-code gebruikt. Dit
gegevenselement zal worden verstrekt
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Opmerkingen

Persoon die het verzoek doet
(V)

Voor identificatiedoeleinden gebruikt
EORI-nummer

Aangever (O)

Uitsluitend indien deze persoon niet de
houder van de vergunning is

INF-nummer (V)

Uniek nummer toegekend door het
controlekantoor
[bv. AV EX/IM/123456/GB +
vergunningnummer]

Controlekantoor (V)

Voor identificatiedoeleinden wordt
normaliter de COL-code gebruikt.
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als de INF-gegevenselementen
daadwerkelijk worden gebruikt.

Douanekantoor dat
gebruikmaakt van de INFgegevenselementen (O)

Omschrijving van de goederen
die onder de INF vallen (V)
GN-code, nettohoeveelheid,
waarde van de goederen (V)

Deze gegevenselementen hebben
betrekking op de totale
nettohoeveelheid van de goederen
waarvoor de INF wordt gevraagd.

Omschrijving van de goederen
die onder de INF vallen (V)
GN-code, nettohoeveelheid
(inclusief nettomassa en/of
aanvullende eenheden
(bijzondere maatstaf) indien
van toepassing), waarde van
de goederen (met vermelding
van de betreffende valuta) (V)

Omschrijving van de
veredelingsproducten die
onder de INF vallen (V)
GN-code, nettohoeveelheid,
waarde van de
veredelingsproducten (V)

Deze gegevenselementen hebben
betrekking op de totale
nettohoeveelheid van
veredelingsproducten waarvoor de INF
wordt gevraagd.

Gegevens van de
douaneaangifte(n) waarmee
de goederen onder de
bijzondere regeling zijn
geplaatst (O)

Indien in een douaneaangifte naar de
INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden verstrekt
door het douanekantoor van plaatsing.

MRN (O)

Dit gegevenselement kan worden
verstrekt als de INFgegevenselementen daadwerkelijk
worden gebruikt.

Voor identificatiedoeleinden wordt
normaliter de COL-code gebruikt. Dit
gegevenselement zal worden verstrekt
als de INF-gegevenselementen
daadwerkelijk worden gebruikt.
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Deze gegevenselementen hebben
betrekking op de totale
nettohoeveelheid van de goederen
waarvoor de INF wordt gevraagd.
Voordat de desbetreffende
douaneaangifte(n) wordt/worden
ingediend, moet de tariefindeling van
goederen dezelfde zijn als die welke in
de door de bevoegde
douaneautoriteiten verleende
vergunning is bepaald.
Voordat de desbetreffende
douaneaangifte wordt ingediend, kan
de waarde worden geraamd op basis
van de door de bevoegde
douaneautoriteiten verleende
vergunning.
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Opmerkingen (O)

Specifieke gegevenselementen

Aanvullende informatie kan worden
ingevoerd.

Omschrijving van de
veredelingsproducten die onder
de INF vallen (V)

Opmerkingen

AV
Indien een douaneschuld
ontstaat, wordt het bedrag aan
invoerrechten berekend in
overeenstemming met artikel
86, lid 3, van het wetboek (O)

—

Equivalente goederen (O)

—

Voorafgaande uitvoer (O)

—

GN-code, nettohoeveelheid
(inclusief nettomassa en/of
aanvullende eenheden
(bijzondere maatstaf) indien
van toepassing), waarde van de
veredelingsproducten (met
vermelding van de betreffende
valuta) (V)

Deze gegevenselementen hebben
betrekking op de totale
nettohoeveelheid van
veredelingsproducten waarvoor de INF
wordt gevraagd.
Voordat de desbetreffende
douaneaangifte(n) wordt/worden
ingediend, moet de tariefindeling van
veredelingsproducten dezelfde zijn als
die welke in de door de bevoegde
douaneautoriteiten verleende
vergunning is bepaald. Voordat de
desbetreffende douaneaangifte wordt
ingediend, kan de waarde worden
geraamd op basis van de door de
bevoegde douaneautoriteiten
verleende vergunning.

Gegevens van de
douaneaangifte(n) waarmee de
goederen onder de bijzondere
regeling zijn geplaatst (O)

Indien in een douaneaangifte naar de
INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden verstrekt
door het douanekantoor van plaatsing.

MRN (O)

Dit gegevenselement kan worden
verstrekt als de INF-

AV IM/EX
De douaneaangifte tot plaatsing Indien in een douaneaangifte naar de
onder de regeling actieve
INF wordt verwezen, dient dit
veredeling werd aanvaard (O)
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor
van plaatsing.
Noodzakelijke gegevens voor de —
toepassing van handelspolitieke
maatregelen (O)
Uiterste datum voor
aanzuivering (O)

Indien in een douaneaangifte naar de
INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
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gegevenselementen daadwerkelijk
worden gebruikt.

verstrekt door het douanekantoor
van plaatsing.
GN-code, nettohoeveelheid,
waarde (V)

De aanzuiveringsaangifte werd
aanvaard (O)

Opmerkingen (O)

Specifieke gegevenselementen

van plaatsing.

AV

Indien in een douaneaangifte naar de
INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor

Indien een douaneschuld ontstaat, —
wordt het bedrag aan
invoerrechten berekend in
overeenstemming met artikel 86,
lid 3, van het wetboek (O)

van aanzuivering.
GN-code, nettohoeveelheid,
waarde (V)

Datum van uitgang en resultaat
bij uitgang (O)

Aanvullende informatie kan worden
ingevoerd.

Vermeld de hoeveelheid onder AV
geplaatste goederen. Dit
gegevenselement dient te worden
verstrekt door het douanekantoor

Opmerkingen

Vermeld bij aanzuivering de
beschikbare hoeveelheid
veredelingsproducten. Dit
gegevenselement dient te worden
verstrekt door het douanekantoor

Equivalente goederen (O)

—

Voorafgaande uitvoer (O)

—

van aanzuivering.

De douaneaangifte tot plaatsing
onder de regeling actieve
veredeling werd aanvaard (O)

Indien in een douaneaangifte naar
de INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor
van plaatsing.

Noodzakelijke gegevens voor de
toepassing van handelspolitieke
maatregelen (O)

—

AV IM/EX (als bedoeld in artikel 1,
punt 30)

Deze gegevenselementen dienen te
worden verstrekt door het
douanekantoor van uitgang.

AV EX/IM
De uitvoeraangifte in het kader Indien in een uitvoeraangifte naar de
van AV EX/IM werd aanvaard (O) INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
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Uiterste datum voor aanzuivering Indien in een douaneaangifte naar
(O)
de INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor

verstrekt door het douanekantoor
van uitvoer.
Noodzakelijke gegevens voor de
toepassing van handelspolitieke
maatregelen (O)

van plaatsing.

Uiterste datum voor de plaatsing
van niet-Uniegoederen, die zijn
vervangen door equivalente
goederen, onder de regeling
actieve veredeling (O)

Indien in een douaneaangifte naar de
INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor

GN-code, nettohoeveelheid,
waarde (V)

Vermeld de hoeveelheid goederen die
onder AV kunnen worden geplaatst.
Dit gegevenselement dient te worden
verstrekt door het douanekantoor
van uitvoer.

Datum van uitgang en resultaat
bij uitgang

Deze gegevenselementen dienen te
worden verstrekt door het
douanekantoor van uitgang.

Datum van plaatsing van nietUniegoederen, die zijn vervangen
door equivalente goederen,
onder de regeling actieve
veredeling (O)

Indien in een douaneaangifte naar de
INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor

GN-code, nettohoeveelheid,
waarde (V)

Vermeld bij plaatsing van nietUniegoederen onder de regeling

van uitvoer.

GN-code, nettohoeveelheid
(inclusief nettomassa en/of
aanvullende eenheden (bijzondere
maatstaf) indien van toepassing),
waarde (met vermelding van de
relevante valuta) (V)

Vermeld de hoeveelheid onder AV
geplaatste goederen. Dit
gegevenselement dient te worden
verstrekt door het douanekantoor
van plaatsing.

De aanzuiveringsaangifte werd
aanvaard (O)

Indien in een douaneaangifte naar
de INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor
van aanzuivering.

GN-code, nettohoeveelheid
(inclusief nettomassa en/of
aanvullende eenheden (bijzondere
maatstaf) indien van toepassing),
waarde (met vermelding van de
relevante valuta) (V)

Vermeld bij aanzuivering de
beschikbare hoeveelheid
veredelingsproducten. Dit
gegevenselement dient te worden
verstrekt door het douanekantoor
van aanzuivering.

Datum van uitgang en resultaat bij Deze gegevenselementen dienen te
uitgang (O)
worden verstrekt door het
douanekantoor van uitgang.

van plaatsing.
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AV EX/IM (als bedoeld in artikel 1,
punt 29)

actieve veredeling de beschikbare
hoeveelheid. Dit gegevenselement
dient te worden verstrekt door het
douanekantoor van plaatsing.
Specifieke gegevenselementen PV

De uitvoeraangifte in het kader
van AV EX/IM werd aanvaard (O)

Opmerkingen

Indien in een uitvoeraangifte naar de
INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor
van uitvoer.

PV EX/IM
Land van veredeling (O)

—

Lidstaat van wederinvoer (O)

—

Equivalente goederen (O)

—

Douaneaangifte PV-nummer (V)

Indien in een douaneaangifte voor
PV naar de INF wordt verwezen,
dient dit gegevenselement te
worden verstrekt door het
douanekantoor van
uitvoer/plaatsing.

Identificatie van de goederen (V)

V) tenzij gebruik mag worden
gemaakt van equivalente goederen.
Indien in een douaneaangifte naar
de INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor
van uitvoer/plaatsing.

GN-code, nettohoeveelheid (V)

Vermeld bij plaatsing van
Uniegoederen onder de regeling
passieve veredeling de beschikbare
hoeveelheid. Dit gegevenselement
dient te worden verstrekt door het

Noodzakelijke gegevens voor de
toepassing van handelspolitieke
maatregelen (O)
Uiterste datum voor de plaatsing
van niet-Uniegoederen, die zijn
vervangen door equivalente
goederen, onder de regeling
actieve veredeling (O)

Indien in een douaneaangifte naar
de INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor
van uitvoer.

GN-code, nettohoeveelheid
(inclusief nettomassa en/of
aanvullende eenheden (bijzondere
maatstaf) indien van toepassing),
waarde (met vermelding van de
relevante valuta) (V)

Vermeld de hoeveelheid goederen
die onder AV kunnen worden
geplaatst. Dit gegevenselement
dient te worden verstrekt door het
douanekantoor van uitvoer.

Datum van uitgang en resultaat bij Deze gegevenselementen dienen te
uitgang
worden verstrekt door het
douanekantoor van uitgang.
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douanekantoor van
uitvoer/plaatsing.
Uiterste datum voor de
wederinvoer van de
veredelingsproducten (V)

Datum van plaatsing van nietUniegoederen, die zijn vervangen
door equivalente goederen, onder
de regeling actieve veredeling (O)

Indien in een douaneaangifte naar
de INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor
van uitvoer/plaatsing.

Resultaat bij uitgang (V)

Indien in een douaneaangifte naar
de INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor
van uitgang.

Datum van wederinvoer van de
veredelingsproducten (V)

Indien in een douaneaangifte naar
de INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor
van vrijgave voor het vrije verkeer.

Indien in een douaneaangifte naar
de INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor
van plaatsing.

GN-code, nettohoeveelheid
(inclusief nettomassa en/of
aanvullende eenheden (bijzondere
maatstaf) indien van toepassing),
waarde (met vermelding van de
relevante valuta) (V)
Specifieke gegevenselementen PV

Vermeld bij plaatsing van nietUniegoederen onder de regeling
actieve veredeling de beschikbare
hoeveelheid. Dit gegevenselement
dient te worden verstrekt door het
douanekantoor van plaatsing.
Opmerkingen

PV EX/IM (als bedoeld in artikel 1,
punt 28)

Gegevens van de douaneaangifte(n) Indien in een douaneaangifte voor
voor het in het vrije verkeer
het in het vrije verkeer brengen
brengen (O)
naar de INF wordt verwezen, dient
dit gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor
van vrijgave voor het vrije verkeer.
GN-code, nettohoeveelheid, waarde Vermeld bij wederinvoer van
(V)
veredelingsproducten de
hoeveelheid veredelingsproducten
die onder de regeling passieve
veredeling kunnen worden
wederingevoerd. Dit
gegevenselement dient te worden
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Land van veredeling (O)

—

Lidstaat van wederinvoer (O)

—

Equivalente goederen (O)

—

Douaneaangifte PV-nummer (V)

Indien in een douaneaangifte voor
PV naar de INF wordt verwezen,
dient dit gegevenselement te
worden verstrekt door het
douanekantoor van
uitvoer/plaatsing.

Identificatie van de goederen (V)

V) tenzij gebruik mag worden
gemaakt van equivalente goederen.
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verstrekt door het douanekantoor
van vrijgave voor het vrije verkeer

Indien in een douaneaangifte naar
de INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor
van uitvoer/plaatsing.

PV IM/EX
Voorafgaande invoer van
veredelingsproducten (O)

Dit gegevenselement dient te
worden verstrekt door het
douanekantoor van vrijgave voor
het vrije verkeer (er moet zekerheid
worden gesteld).

Uiterste datum voor de plaatsing
van Uniegoederen, die zijn
vervangen door equivalente
goederen, onder de regeling
passieve veredeling (O)

Indien in een douaneaangifte naar
de INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor
van vrijgave voor het vrije verkeer.

Datum van plaatsing van
Uniegoederen, die zijn vervangen
door equivalente goederen, onder
de regeling passieve veredeling (O

Indien in een douaneaangifte naar
de INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor
van uitvoer/plaatsing.

GN-code, nettohoeveelheid
(inclusief nettomassa en/of
aanvullende eenheden (bijzondere
maatstaf) indien van toepassing),
waarde (met vermelding van de
relevante valuta) (V)

Vermeld bij plaatsing van
Uniegoederen onder de regeling
passieve veredeling de beschikbare
hoeveelheid. Dit gegevenselement
dient te worden verstrekt door het
douanekantoor van
uitvoer/plaatsing.

Uiterste datum voor de wederinvoer Indien in een douaneaangifte naar
van de veredelingsproducten (V)
de INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor
van uitvoer/plaatsing.

GN-code, nettohoeveelheid, waarde Vermeld bij plaatsing van
(V)
Uniegoederen, die zijn vervangen
door equivalente goederen, onder
de regeling passieve veredeling de
hoeveelheid Uniegoederen die
onder de regeling passieve
veredeling moeten worden
geplaatst. In dien in een
douaneaangifte naar de INF wordt
verwezen, dient dit
gegevenselement te worden

Resultaat bij uitgang (V)

Indien in een douaneaangifte naar
de INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor
van uitgang.

Datum van wederinvoer van de
veredelingsproducten (V)

Indien in een douaneaangifte naar
de INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor
van vrijgave voor het vrije verkeer.

Gegevens van de douaneaangifte(n) Indien in een douaneaangifte voor
voor het in het vrije verkeer
het in het vrije verkeer brengen
brengen (O)
naar de INF wordt verwezen, dient
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verstrekt door het douanekantoor
van uitvoer/plaatsing.
Resultaat bij uitgang (V)

dit gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor
van vrijgave voor het vrije verkeer.

Indien in een douaneaangifte naar
de INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor
van uitgang.

GN-code, nettohoeveelheid
(inclusief nettomassa en/of
aanvullende eenheden (bijzondere
maatstaf) indien van toepassing),
waarde (met vermelding van de
relevante valuta) (V)

Deel B
Gestandaardiseerde uitwisseling van inlichtingen (INF) tussen de
douaneautoriteiten is vereist, maar de INF-gegevenselementen zijn nog niet
beschikbaar in het elektronische INF-systeem
(1) De bevoegde douaneautoriteit zoals bedoeld in artikel 101, lid 1, van
het wetboek heeft om een INF verzocht tussen de douaneautoriteiten in
overeenstemming met artikel 181, lid 2, omdat een douaneschuld is
ontstaan in overeenstemming met artikel 77, lid 1, onder a), of artikel 79,
lid 1, van het wetboek voor veredelingsproducten die onder de regeling
actieve veredeling IM/EX zijn verkregen. De berekening van het bedrag
aan invoerrechten dient te geschieden in overeenstemming met artikel
86, lid 3, van het wetboek maar de bevoegde douaneautoriteit heeft geen
informatie over de goederen die onder de regeling actieve veredeling
IM/EX zijn geplaatst.
(2) De bevoegde douaneautoriteit zoals bedoeld in artikel 101, lid 1, van
het wetboek heeft om een INF verzocht tussen de douaneautoriteiten in
overeenstemming met artikel 181, lid 2, omdat een douaneschuld is
ontstaan in overeenstemming met artikel 77, lid 1, onder a), of artikel 79,
lid 1, van het wetboek voor veredelingsproducten die onder de regeling
actieve veredeling IM/EX zijn verkregen en ten aanzien waarvan
handelspolitieke maatregelen gelden.

Vermeld bij wederinvoer van
veredelingsproducten de
hoeveelheid veredelingsproducten
die onder de regeling passieve
veredeling kunnen worden
wederingevoerd. Dit
gegevenselement dient te worden
verstrekt door het douanekantoor
van vrijgave voor het vrije verkeer

PV IM/EX (als bedoeld in artikel 1,
punt 27)
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Voorafgaande invoer van
veredelingsproducten (O)

Dit gegevenselement dient te
worden verstrekt door het
douanekantoor van vrijgave voor
het vrije verkeer (er moet zekerheid
worden gesteld).

Uiterste datum voor de plaatsing
van Uniegoederen, die zijn
vervangen door equivalente
goederen, onder de regeling
passieve veredeling (O)

Indien in een douaneaangifte naar
de INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor
van vrijgave voor het vrije verkeer.

Datum van plaatsing van
Uniegoederen, die zijn vervangen
door equivalente goederen, onder
de regeling passieve veredeling (O

Indien in een douaneaangifte naar
de INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor
van uitvoer/plaatsing.

Wijzigingen DWU DA
(3) In situaties die onder de punten 1 en 2 hierboven vallen, dient de
bevoegde douaneautoriteit de volgende gegevenselementen te
verstrekken:
Gemeenschappelijke

Opmerkingen

gegevenselementen
Soort verzoek (V)

De regeling moet worden geïdentificeerd
(AV of AV HPM). Het gegevenselement
„Soort verzoek” is alleen nodig wanneer
in de douaneaangifte niet naar een INF
wordt verwezen.

De bevoegde
douaneautoriteit zoals
bedoeld in artikel 101, lid 1,
van het wetboek (V)

Voor identificatiedoeleinden wordt
normaliter de COL-code gebruikt.

Vergunningnummer (V)

—

HPM (O)
Controlekantoor dat het
verzoek ontvangt (V)

Voor identificatiedoeleinden wordt
normaliter de COL-code gebruikt.

Omschrijving van de
goederen of
veredelingsproducten
waarvoor de INF wordt
gevraagd (V)

—

GN-code, nettohoeveelheid
(inclusief nettomassa en/of
aanvullende eenheden (bijzondere
maatstaf) indien van toepassing),
waarde (met vermelding van de
relevante valuta) (V)

Vermeld bij plaatsing van
Uniegoederen, die zijn vervangen
door equivalente goederen, onder
de regeling passieve veredeling de
hoeveelheid Uniegoederen die
onder de regeling passieve
veredeling moeten worden
geplaatst. In dien in een
douaneaangifte naar de INF wordt
verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor
van uitvoer/plaatsing.

Resultaat bij uitgang (V)

Indien in een douaneaangifte naar
de INF wordt verwezen, dient dit
gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor
van uitgang.

Deel B
Gestandaardiseerde uitwisseling van inlichtingen (INF) tussen de
douaneautoriteiten is vereist, maar de INF-gegevenselementen zijn nog niet
beschikbaar in het elektronische INF-systeem
(1) De bevoegde douaneautoriteit zoals bedoeld in artikel 101, lid 1, van
het wetboek heeft om een INF verzocht tussen de douaneautoriteiten in
overeenstemming met artikel 181, lid 2, omdat een douaneschuld is
ontstaan in overeenstemming met artikel 77, lid 1, onder a), of artikel 79,
lid 1, van het wetboek voor veredelingsproducten die onder de regeling
actieve veredeling IM/EX zijn verkregen. De berekening van het bedrag
aan invoerrechten dient te geschieden in overeenstemming met artikel
86, lid 3, van het wetboek maar de bevoegde douaneautoriteit heeft geen
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GN-code, nettohoeveelheid,
waarde (V)
MRN (O)
Opmerkingen (O)

Aanvullende informatie kan worden
ingevoerd.

Het controlekantoor dat het verzoek ontvangt, dient de volgende
gegevenselementen beschikbaar te maken:
Specifieke gegevenselementen AV
IM/EX

Opmerkingen

Het bedrag aan invoerrechten dat moet
worden geboekt en aan de schuldenaar
moet worden meegedeeld in
overeenstemming met artikel 86, lid 3,
van het wetboek (O)

—

Noodzakelijke gegevens voor de
toepassing van handelspolitieke
maatregelen (O)

—

INF-nummer (V)

Uniek nummer toegekend
door het controlekantoor
[bv. AV/123456/GB +
vergunningnummer (EORInummer maakt deel uit van het
vergunningnummer)]

MRN (O)

informatie over de goederen die onder de regeling actieve veredeling
IM/EX zijn geplaatst.
(2) De bevoegde douaneautoriteit zoals bedoeld in artikel 101, lid 1, van
het wetboek heeft om een INF verzocht tussen de douaneautoriteiten in
overeenstemming met artikel 181, lid 2, omdat een douaneschuld is
ontstaan in overeenstemming met artikel 77, lid 1, onder a), of artikel 79,
lid 1, van het wetboek voor veredelingsproducten die onder de regeling
actieve veredeling IM/EX zijn verkregen en ten aanzien waarvan
handelspolitieke maatregelen gelden.
(3) In situaties die onder de punten 1 en 2 hierboven vallen, dient de
bevoegde douaneautoriteit de volgende gegevenselementen te
verstrekken:
Gemeenschappelijke
gegevenselementen

Opmerkingen

Soort verzoek (V)

De regeling moet worden
geïdentificeerd (AV of AV HPM). Het
gegevenselement „Soort verzoek” is
alleen nodig wanneer in de
douaneaangifte niet naar een INF wordt
verwezen.

De bevoegde douaneautoriteit Voor identificatiedoeleinden wordt
zoals bedoeld in artikel 101, lid normaliter de COL-code gebruikt.
1, van het wetboek (V)
Vergunningnummer (V)
HPM (O)

—
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Controlekantoor dat het
verzoek ontvangt (V)

Voor identificatiedoeleinden wordt
normaliter de COL-code gebruikt.

Omschrijving van de goederen —
of veredelingsproducten
waarvoor de INF wordt
gevraagd (V)
GN-code, nettohoeveelheid,
waarde (V)
MRN (O)
Datum waarop de
douaneschuld is ontstaan of
waarop (een) handelspolitieke
maatregel(en) geldt/gelden (O)
Opmerkingen (O)

Aanvullende informatie kan worden
ingevoerd.

Het controlekantoor dat het verzoek ontvangt, dient de volgende
gegevenselementen beschikbaar te maken:
Specifieke gegevenselementen AV

Opmerkingen

IM/EX
Het bedrag aan invoerrechten dat moet
worden geboekt en aan de schuldenaar
moet worden meegedeeld in
overeenstemming met artikel 86, lid 3,
van het wetboek (O)
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Noodzakelijke gegevens voor de
toepassing van handelspolitieke
maatregelen (O)

—

INF-nummer (V)

Uniek nummer toegekend
door het controlekantoor
[bv. AV/123456/GB +
vergunningnummer (EORInummer maakt deel uit van het
vergunningnummer)]

MRN (O)

—

