Nota met betrekking tot de wijzigingen aan de DWU DA en de DWU IA in
werking getreden in juli 2020
(Nota van het Departement Operationele Expertise en Ondersteuning - Dienst
Douanewetgeving nr. OEO/EOS/D.D.016.156/500 van 13/08/2020)

Wijzigingen aan de Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van
28 juli 2015 (DWU DA) en de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie
van 24 november 2015 (DWU IA)

1. Wijzigingen aan de DWU DA

Op 16 juli 2020 zijn de laatste wijzigingen aan de DWU DA in werking getreden, ingevoerd
door Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/877 van de Commissie van 3 april 2020
houdende wijziging en rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 tot
aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 en houdende wijziging van Gedelegeerde
Verordening (EU) 2016/341 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling
van het douanewetboek van de Unie (hierna Verordening 2020/8771).
Deze wijzigingen worden opgenomen in bijlage 1 van deze Nota, in een tabel met zowel de
oude versie (linkerkolom) als de gewijzigde en geconsolideerde versie (rechterkolom) van de
artikelen die werden gewijzigd. De wijzigingen worden aangeduid in italics en gemarkeerd in
het geel in de tekst.

2. Wijzigingen aan de DWU IA

Op 20 juli 2020 zijn de laatste wijzigingen aan de DWU IA in werking getreden, ingevoerd
door Uitvoeringsverordening (EU) 2020/893 van de Commissie van 29 juni 2020 tot wijziging
van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor
enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de
Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (hierna Verordening 2020/8932).
Deze wijzigingen worden opgenomen in bijlage 2 van deze Nota, in een tabel met zowel de
oude versie (linkerkolom) als de gewijzigde en geconsolideerde versie (rechterkolom) van de
artikelen die werden gewijzigd. De wijzigingen worden aangeduid in italics en gemarkeerd in
het geel in de tekst.

3. Internet links

1
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Publicatieblad van de Europese Unie, L 203 van 26.06.2016.
Publicatieblad van de Europese Unie, L 206 van 30.06.2020.

Verordening 2020/877 en Verordening 2020/893 staan gepubliceerd op EUR-Lex op de
volgende links:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020R0877
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020R0893
De geconsolideerde versies van de DWU DA en de DWU IA zullen worden gepubliceerd op
de website van de AAD&A onder de rubriek ‘Reglementering/Wetgeving/Douanewetboek
van de Unie zodra ze beschikbaar zijn.
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