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1. De nieuwe structuur van het douanewetboek van de Unie 

1.1. Het douanewetboek van de Unie  (Union Customs Code): 

 Basis verordening (EU) n° 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 

oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie. 

1.2. De gedelegeerde handelingen (UCC DA) :  

Dit omvat o.a. de voorwaarden voor het verlenen van vergunningen, tijdslimieten, enz… 

Intussen goedgekeurd door Parlement en Raad. Officiële publicatie verwacht voor 29 

december 2015. 

1.3. De uitvoeringsverordening (UCC IA) :  

Dit omvat de meer specifieke uitvoeringsmodaliteiten. Officiële publicatie voorzien op 29 

december 2015. 

1.4. TDA: 

In deze verordening worden de overgangsmaatregelen neergeschreven. Die 

overgangsmaatregelen zullen worden toegepast totdat de nieuwe elektronische systemen 

gelinkt aan UCC operationeel zijn om een status quo te handhaven. Dit wil zeggen dat zolang 

de nieuwe systemen niet operationeel zijn, men verder tracht te werken volgens de huidige 

procedures. Deze wettekst is momenteel nog in onderhandeling en zal pas klaar zijn in het 

voorjaar van 2016. 

 

1.5. Het werkprogramma voor het Douanewetboek van de Unie   

De TDA is ook nauw verbonden met het UCC werkprogramma. Dat werd vastgelegd in een 

uitvoeringsbesluit van de Commissie van 29 april 2014. Dit uitvoeringsbesluit tot vaststelling 

van het werkprogramma voor het douanewetboek van de Unie wordt jaarlijks herzien en 

hierin worden de streefdata neergelegd voor de ontwikkeling van de verschillende nieuwe 

elektronische systemen. 

2. Analyse van het douanewetboek van de Unie, titel per titel. 

Nieuwe terminologie  

In het Douanewetboek van de Unie wordt: 

 « Europese gemeenschap » vervangen door « Europese Unie ».  

 « Communautaire goederen of niet-communautaire » vervangen door « Uniegoederen 

of Niet-Uniegoederen »  

 « Economische douaneregelingen » vervangen door « Bijzondere regelingen »  

 « AEO-Certificaat » vervangen door « AEO-Vergunning » 

 Etc 
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2.1.  Titel I: Algemene bepalingen. 

2.1.1. AEO 

 Invoering van een nieuw criterium, met name het bewijzen van praktische 

vakbekwaamheid of beroepskwalificaties inzake douaneaangelegenheden die 

rechtstreeks samenhangen met de verrichte activiteit. 

 Indienen self-assessment gedeelte bij aanvraag = verplicht. 

 AEOC = kan een doorlopende zekerheid voor een verminderd bedrag van in het spel 

zijnde rechten of ontheffing van borgstelling verkrijgen. 

 EIDR =  douane aangifte door inschrijving in de eigen boekhouding EN vrijstelling van 

kennisgeving aan douane. 

 Toegang tot gecentraliseerde vrijmaking en self-assesment. 

 Overbrenging van goederen onder tijdelijke opslag, zelfs tussen lidstaten. 

Overgangsmaatregelen  

 AEO vergunningen zullen herbeoordeeld worden met inachtname van de nieuwe 

criteria UCC. Volgens het algemeen principe dient dit te gebeuren voor 1 mei 2019 

zonder verplichte aanvraag van vergunninghouders zelf. 

 UCC werkprogramma: AEO update van systeem voorzien voor maart 2018. 

 Tot aan die datum huidig systeem en formulieren verder te gebruiken zoals 

neergeschreven in TDA. 

 

2.2. Titel II: Factoren die ten grondslag liggen aan de toepassing van in- of uitvoerrechten en 

andere maatregelen waaraan het goederenverkeer is onderworpen. 

2.2.1. Bindende tariefinlichting (BTI) 

 Artikel 33 UCC 

 Geldigheidsduur wordt teruggebracht van 6 naar 3 jaar. 

 Vanaf 1 mei 2016 verbindend voor zowel alle douaneautoriteiten als de houder van 

de beschikking. 

Overgangsmaatregelen 

Artikel 252 UCC DA: een BTI die van kracht is op 1 mei 2016 behoudt geldigheid tot einde 

vastgestelde termijn (administratieve overgangsmaatregel). 

 

UCC werkprogramma BTI Surveillance: dit project wordt opgesplitst in twee fases. De eerste 

fase is voorzien voor maart 2017 en de tweede fase voor oktober 2018. Tot aan opstart fase 1 

monitoring van BTI’s te doen op basis van de artikelen 46 en 48 UCC en door middel van 

douanecontroles en post release controls.  

Formulieren voor aanvraag en beschikking te gebruiken zoals in bijlagen aan TDA. 
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2.2.2. Oorsprong 

Niet-preferentiële oorsprong 

 Grotendeels bevoegdheid FOD Economie. 

 Men heeft getracht om meer rechtszekerheid te creëren. 

 Betere definitie van wat een niet-preferentiële oorsprong verlenende bewerking is. 

 Opname list rules. 

Preferentiële oorsprong 

 Blijft grotendeels ongewijzigd. 

 Wel invoering van het geregistreerd exporteur (REX) systeem in het kader SAP (Stelsel 

van algemene preferenties). Door de invoering van dit nieuw elektronisch systeem zal 

het gebruik van de formulieren FORM. A en de oorsprongsverklaring komen te 

vervallen. Hiervoor komt dan een stelsel in de plaats waarbij de exporteur zich moet 

laten registreren bij de bevoegde autoriteiten in het begunstigde land of bij deze van 

een lidstaat. Hij krijgt dan de status van geregistreerd exporteur: hij mag zelf een 

verklaring omtrent de oorsprong van de goederen opstellen. 

Overgangsmaatregelen  

REX - systeem voorzien volgens UCC werkprogramma vanaf 1 januari 2017. Geleidelijke 

overgang tussen 1 januari 2017 en 1 juli 2020. 

2.2.3. Douanewaarde 

 Binnen UCC wordt een nieuwe manier geïntroduceerd voor de bepaling van de 

transactiewaarde. 

 De transactiewaarde zal worden vastgesteld op basis van de laatste verkoopwaarde 

direct voordat de goederen het grondgebied van de Unie worden binnengebracht. Dus 

het principe van de “last sale” vervangt huidige “first sale”. 

Overgangsmaatregelen 

Administratieve overgangsmaatregel terug te vinden in artikel 347 UCC IA. De huidige manier 

voor de bepaling van de transactiewaarde kan onder bepaalde voorwaarden (namelijk het 

contract) verder gebruikt worden tot en met 31 december 2017. 

 

Bepaalde elementen met betrekking tot de douanewaarde moeten opgenomen worden in de 

douaneaangifte. Totdat de nationale invoersysteem zijn aangepast (volgens UCC 

werkprogramma tussen maart 2018 en maart 2020) wordt hiervoor gebruik gemaakt van 

formulier DV1. 

  



6 
 

 

2.2.4. Royalties en licentierechten :  

 Binnen de huidige bepalingen worden royalties en dergelijke toegevoegd aan de 

betaalde of te betalen prijs als deze elementen betrekking hebben op de te waarderen 

goederen EN de koper deze elementen moet betalen, direct of indirect, als een 

voorwaarde voor de verkoop. 

 Onder de UCC zullen royalty's en licentierechten nog steeds belastbaar zijn indien ze 

betrekking hebben op de goederen en een voorwaarde voor de verkoop zijn. Dit zal bij 

de douanewaarde gevoegd worden. 

2.3. Titel III: Douaneschuld en zekerheidstelling. 

2.3.1. Zekerheidstelling  

 Onder de UCC wordt het gebruik van een 100 % zekerheidstelling verplicht voor alle 

douaneregelingen en tijdelijke opslag. 

 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de zekerheidstelling voor een mogelijke 

en/of een bestaande douaneschuld: zou eigenlijk nog verduidelijkt moeten worden in 

richtlijnen maar die zijn er op dit ogenblik nog niet. Vandaar de werkgroep.  

 Een doorlopende zekerheid ter dekking van het met de douaneschuld 

overeenkomende bedrag aan invoer- of uitvoerrechten voor twee of meerdere 

transacties, aangiften of douaneregelingen is mogelijk (art. 89, lid 5 UCC). 

 Deze zekerheid kan gesteld worden per aangifte of via het gebruik van een 

doorlopende zekerheid. 

 De zekerheid kan gelinkt zijn aan één lidstaat of meerdere lidstaten. 

 Bij gebruikmaking van de doorlopende zekerheid kan een vermindering of ontheffing 

worden toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn terug te 

vinden in artikel 84 DA en dienen gelezen te worden in samenhang met artikel 95, 

leden 2 en 3 UCC.  

Overgangsmaatregelen 

Bestaande zekerheden voor mogelijke douaneschulden kunnen verder gebruikt worden tot aan 

de herbeoordeling. Deze herbeoordeling moet plaatsvinden voor 1 mei 2019. 

 

Beschikkingen waarbij uitstel van betaling wordt verleend blijven geldig.  

a) Zonder beperking in tijd bij gebruik zoals vermeld in huidig art. 226, a) CDW ofwel  

b) Tot herbeoordeling van de daarmee samenhangende vergunning voor doorlopende 

zekerheidstelling bij gebruik zoals vermeld in huidig art. 226 b) of c) CDW. 

 

Volgens UCC werkprogramma: het UCC Guarantee Management (GUM) systeem zal bestaan 

uit twee componenten. Component 1 voorzien tegen maart 2020. Voor component 2 is een 

tijdsframe voorzien tussen mei 2016 en maart 2020. 
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Voor zekerheden die gebruikt worden in meer dan één lidstaat: opslag van informatie gedaan 

in elke betrokken lidstaat volgens bestaande nationale systemen EN uitwisseling van 

informatie tussen de douaneautoriteiten via mail. In de aanvraag tot gebruik van een 

doorlopende zekerheid moet vermeld worden hoe het referentiebedrag opgesplitst wordt 

onder de verschillende lidstaten. 

2.4.  Titel IV: Het binnenbrengen van goederen in het douanegebied van de Unie. 

2.4.1. Summiere aangifte tot binnenbrengen. 

 Binnen UCC wordt het nieuwe principe van multiple filing gecreëerd. Dit is terug te 

vinden in artikel 127, lid 6 UCC waar gezegd wordt dat de benodigde gegevens van de 

summiere aangifte kunnen aangeleverd worden door de vervoerder MAAR in 

specifieke gevallen ook door andere personen. 

 Verdere bepalingen vindt men terug in de artikelen 112 UCC DA (zee) en 113 UCC DA 

(lucht).  

Elke persoon is verantwoordelijk voor de door hem aangeleverde gegevens. 

Overgangsmaatregelen 

Tot aan update ICS systeem huidige systemen en werkwijzen verder te gebruiken. Tot deze 

upgrade van het systeem is het ook niet mogelijk om een summiere aangifte in te dienen met 

meer dan één dataset. De bepalingen omtrent multiple filing worden tijdelijk opgeschort tijdens 

overgang. Datasets en formulieren te gebruiken zoals opgenomen in bijlagen aan TDA. Dus 

gewoon verderzetting huidige werkwijze. 

2.4.2. Tijdelijke opslag 

 Tijdelijke opslag blijft geen douaneregeling (zelfde situatie als in het CDW). De aangifte 

tot tijdelijke opslag is dan ook geen douaneaangifte maar wel een handeling waarbij 

men kenbaar maakt dat men goederen onder tijdelijke opslag plaatst. 

 De termijn bedraagt 90 dagen ongeacht vervoerswijze (nu 20 of 45 dagen)  

 De overbrenging van goederen binnen tijdelijke opslag wordt mogelijk gemaakt. In de 

huidige bepalingen was dit alleen voorzien voor de economische douaneregelingen, 

met name douane-entrepot, actieve en passieve veredelingen, BOD en tijdelijke 

invoer. 

 Er zijn verschillende wijzen van overbrenging binnen tijdelijke opslag : 

o Overbrenging binnen 1 lidstaat en onder verantwoordelijkheid van 1 

douaneautoriteit (geen specifieke voorwaarden voorzien onder UCC); 

o Overbrenging tussen lidstaten onder dekking van één vergunninghouder 

afgegeven aan AEOC; 

o Andere gevallen, overbrenging tussen lidstaten waarvoor verschillende 

vergunningen zijn afgegeven. Houders van deze vergunningen moeten 

AEOC zijn. 

 Verplichting van het gebruik van een zekerheid. 
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 De opslagruimten voor tijdelijke opslag moeten worden goedgekeurd door de 

douaneautoriteiten. In uitzonderlijke omstandigheden presentatie en/of opslag in 

andere plaatsen dan tijdelijke opslagruimten. 

Overgangsmaatregelen 

Voor huidige vergunning tijdelijke opslag ontstaat er geen verplichting om een zekerheid te 

gebruiken vanaf 1 mei 2016 maar wel vanaf de herbeoordeling onder UCC.  

Deze herbeoordelingen moeten gebeuren tegen 1 mei 2019. 

 

UCC werkprogramma: systeem met betrekking tot kennisgeving van aankomst, aanbrengen 

van goederen en tijdelijke opslag is voorzien tussen maart 2018 en maart 2020. Maar als deze 

termijnen zijn inderdaad vermeld in de versie van het UCC Work Programme van 12/10/2015, 

in de laatste versie van dit document van 27/11/2015 zijn de begin- en einddata vervangen 

door de mededeling "To be defined by MS as part of the national plan". 

2.5. Titel V: Algemene voorschriften betreffende douanestatus, plaatsing van de goederen 

onder een douaneregeling, verificatie, vrijgave en verwijdering van goederen. 

2.5.1. Douanestatus 

 Marktdeelnemers kunnen toegelaten worden om zelf bewijs van douanestatus af te 

leveren (vergunning toegelaten afgever). Voor T2L/T2LF zonder beperking in waarde, voor 

douanemanifest tot 15.000 euro. 

 T2L/T2LF/douanemanifest = zonder visering douane. 

 Het bewijs moet elektronisch afgeleverd worden en blijft geldig voor 90 dagen vanaf de 

registratie. 

 Voldoen aan sommige AEO criteria om vergunning toegelaten afgever te krijgen. 

 Bij bewijs van douanestatus d.m.v. een factuur. Waarde omhoog tot 15.000 euro. 

 Raadplegingsprocedure voor lijndiensten = 15 dagen. 

Overgangsmaatregelen 

UCC werkprogramma: UCC Proof of Union Status (PoUS) voorzien tegen maart 2019. Het 

project beoogt de oprichting van een nieuw EU systeem om het bewijs van Uniestatus op te 

slaan. De bedoeling is om het papieren formulier T2L te vervangen door een elektronische 

variant. Na de introductie van PoUS systeem moeten T2L/T2LF elektronisch  ingediend worden 

met gebruikmaking van dit systeem. Het douanemanifest en bewijs door middel van een 

factuur kan enkel gebruikt worden voor goederen met waarde onder 15.000 euro. 

2.5.2. Vereenvoudigde procedures 

 Vereenvoudigde douaneaangifte. 

 Dit wil zeggen het indienen van een douaneaangifte ofwel zonder opgave van 

bepaalde data elementen ofwel zonder staving van bepaalde bewijsstukken. 

 Bij regelmatig gebruik heeft men een vergunning nodig. Men moet daarvoor 

voldoen aan een aantal AEO criteria. 

 Aanvullende aangifte moet gedaan worden binnen een bepaalde tijdslimiet: 
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o 10 dagen na vrijgave goederen OF 

o 10 dagen na einde tijdvak waarop de aanvullende aangifte betrekking 

heeft. 

 Bewijsstukken moeten aangeleverd binnen termijn voor de indiening van de 

aanvullende aangifte. Langere termijn kan toegestaan worden maar mag niet 

meer zijn dan 120 dagen te rekenen vanaf de vrijgave van de goederen. 

 

 Gecentraliseerde vrijmaking (CC). 

Gecentraliseerde vrijmaking = het indienen van een douaneaangifte bij het douanekantoor van 

de plaats waar de aangever gevestigd is terwijl de goederen fysiek worden aangeboden bij een 

ander douanekantoor. 

Voorwaarden voor toepassing gecentraliseerde vrijmaking (CC) 

 men kan enkel gebruik maken van deze vereenvoudiging indien men AEOC is. 

 met betrekking tot de regelingen in het vrije verkeer brengen, douane-entrepot, 

tijdelijke invoer, bijzondere bestemming, actieve veredeling, passieve veredeling, 

uitvoer en wederuitvoer. Vrije zones en de regeling Uniedouanevervoer worden 

uitgesloten. 

 de raadplegingsprocedure is vereist indien meer dan één lidstaat betrokken is. 

 Verschillende vormen van aangifte zijn mogelijk bij gecentraliseerde vrijmaking. Het 

betreft de standaardaangifte, de vereenvoudigde aangifte, de kennisgeving van 

aanbrenging alsook de douaneaangifte in de vorm van EIR. 

 Vrijstelling van kennisgeving van aanbrenging = mogelijk. 

 Vergunninghouder CC die aangifte indient onder vorm EIR moet voldoen aan 

verplichting art. 234, lid 1 (f) IA. 

 

Overgangsmaatregelen 

 

UCC werkprogramma: voor het project UCC Gecentraliseerde inklaring is een tijdsframe 

voorzien tussen maart en oktober 2020. Dit project moet ervoor zorgen dat goederen via een 

gecentraliseerd systeem onder een douaneregeling kunnen worden geplaatst, zodat bedrijven 

hun douaneactiviteiten kunnen centraliseren. 

 

Tijdens de overgangsfase zullen de huidige vergunningen SASP, die aanzien worden als een 

vorm van gecentraliseerde vrijmaking, blijven verder lopen. De lidstaten moeten onderling 

afspraken maken met betrekking tot de uitwisseling van informatie.  Een lijst met aanvragen 

en vergunningen wordt overgemaakt aan de Commissie die dit zal publiceren op CIRCABC 

(interne douane Europese website) . Lidstaten kunnen aanvraag tot gecentraliseerde 

vrijmaking kunnen blijven weigeren indien dit voor een disproportionele administratieve last 

zorgt maar moeten die weigering grondig motiveren. Controleplan verplicht tijdens overgang. 

 

 

 

 Inschrijving in de administratie van de aangever 
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 Inschrijving in de administratie van de aangever = het indienen van een 

douaneaangifte onder een inschrijving in de administratie van de aangever. 

 Er moet voldaan zijn aan de criteria van art. 39 a), b) en d) UCC . Dit wil zeggen:  

a) geen ernstige of herhaalde overtredingen tegen de douanewetgeving hebben 

begaan, en 

b) het hebben van een handels- en/of vervoersadministratie die controle mogelijk 

maakt en voldoen aan de criteria inzake praktische vakbekwaamheid.  

Het betreft bijna dezelfde regelingen als bij gecentraliseerde vrijmaking. 

 Indien AEOC: vrijstelling van presentatie van de goederen. 

 Aanvullende aangifte vereist binnen bepaalde tijdslimiet. Vrijstelling hiervan is wel 

mogelijk. 

 Gebruikmaking van een (doorlopende) zekerheid is mogelijk. 

 De opmaak van een controleprogramma is vereist. 

 Wel enkele beperkingen:  

o GEEN toekenning van de vergunning wanneer het gaat om in het vrije verkeer 

brengen in  enkele gevallen. 

o Wanneer de aanvraag betrekking heeft op uitvoer en wederuitvoer moet aan 

bijkomende voorwaarden worden voldaan. 

o Wanneer de uitvoer van accijnsgoederen uitgesloten is in het geval het artikel 

30 van de Richtlijn 2008/118/EG van toepassing is. 

o GEEN EIR wanneer een INF formulier vereist is. 

Overgangsmaatregelen 

Herbeoordeling van de vergunningen voor 1 mei 2019. 

 Beoordeling door de marktdeelnemer zelf (self assessment) 

 Definitie : vervulling van bepaalde douaneformaliteiten door de marktdeelnemer zelf.  

Het betreft o.a. : 

o de vaststelling van de verschuldigde invoer- en uitvoerrechten  

o alsook de uitvoering van bepaalde controles. 

 Status van AEOC vereist. 

 De aanvrager moet in het bezit zijn van een vergunning tot inschrijving in de 

administratie van de aangever + aanvraag moet betrekking hebben op dezelfde 

regelingen als bij CC en EIDR. 

 

2.6. Titel VI: In het vrije verkeer brengen en vrijstelling van invoerrechten. 

Geen noemenswaardige wijzigingen. 

 

Verordening over vrijstelling 1186/2009 vervangt oude verordening 918/83 maar alle gevallen 

van vrijstellingen blijven, behalve afschaffing van vrijstelling voor tweede verblijfplaats. 

 

2.7. Titel VII: Bijzondere regelingen. 
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2.7.1. Algemene bepalingen 

 Volledige overdracht van rechten en plichten blijft mogelijk. Gedeeltelijke overdracht 

is nu ook mogelijk. (art.218 UCC). 

 

 De vergunningen zijn 5 jaar geldig. Vergunningen met betrekking tot gevoelige 

goederen zijn slechts 3 jaar geldig (art. 173 DA). 

2.7.2. Douanevervoer 

 Nieuwe criteria te vervullen bij aanvraag vergunningen. 

 Sommige nationale vereenvoudigingen verdwijnen. 

 Huidige vereenvoudigingen toegelaten afzender, toegelaten geadresseerde en 

gebruik van speciale verzegelingen blijven beschikbaar. Er moet wel voldaan zijn aan 

enkele AEO criteria. 

 Nieuwe vereenvoudiging = gebruik van een gereduceerde dataset voor NCTS bij 

vervoer spoor, lucht en zee. 

 Vereenvoudigde procedure niveau 1 en 2 (lucht en zee) = vervangen door het gebruik 

van een elektronisch vervoersdocument. Niet meer op papier. 

 Extern douanevervoer. Niet-Unie goederen worden vervoerd binnen de Europese 

Unie van een punt naar een ander punt met schorsing van de invoerrechten en andere 

heffingen of handelspolitieke maatregelen. In specifieke gevallen, worden Unie 

goederen onder de procedure extern vervoer geplaatst. 

 Intern douanevervoer.  Unie goederen mogen worden vervoerd van een plaats naar 

een andere plaats binnen de Europese Unie en mogen daarbij zonder gevolgen buiten 

het douanegebied van de Europese Unie worden gebracht. 

 

Overgangsmaatregelen voor de douanevervoer 

 Administratieve overgangsmaatregelen  

 

o Bewegingen gestart VOOR of OP 30 april 2016 =  aanzuivering overeenkomstig 

huidige Code (Verordening n° 2913/92 en Verordening n° 2454/93). 

o Huidige vergunningen (uitz. gebruik speciale verzegelingen) = voortgezet tot 

herbeoordeling. Herbeoordeling voor 1 mei 2019. 

o Douanevervoer NA 1 mei 2016 = volgt regels UCC, zelfs indien onder “oude” 

vergunning. 

o Oude stock verzegelingen = te gebruiken tot einde voorraad of 31 december 

2018. 
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 Elektronische overgangsmaatregelen 

UCC werkprogramma: NCTS update voorzien tussen maart en oktober 2019. Het 

bestaande systeem zal in overeenstemming gebracht worden met de nieuwe vereisten. 

2.7.3. Douane-entrepots 

 De verschillende soorten douane-entrepots onder UCC zijn : 

 de publiek douane-entrepots type I, II en III en 

 het particulier douane-entrepot. 

 De verschillende types  van Douane-entrepot uit de huidige wetgeving zullen dus 

moeten worden ondergebracht onder de nieuwe types binnen UCC  

 Publiek douane entrepot type I = oude douane entrepot type A. 

 Publiek douane entrepot type II = oude douane entrepot type B. 

 Publiek douane entrepot type III = douane-entrepot beheerd door de 

douaneautoriteiten. Vergelijkbaar met vroeger entrepot type F. 

 Quid types C, D, E?  Er blijft slechts één algemene categorie over, met name het 

particulier douane-entrepot. 

 Voor douane-entrepot types D en E, is het momenteel toegestaan om bij de invoer van 

goederen de douanewaarde te hanteren berekend op het moment dat de goederen 

het douane-entrepot binnenkomen. In de toekomst, op basis van artikel 128, lid 2 IA, 

“wanneer de goederen voor uitvoer naar het douanegebied van de Unie worden 

verkocht niet voordat zij dat douanegebied zijn binnengebracht, maar terwijl zij zich in 

tijdelijke opslag bevinden of onder een andere bijzondere regeling zijn geplaatst dan 

de regeling intern douanevervoer, bijzondere bestemming of passieve verdeling, 

wordt de transactiewaarde op basis van die verkoop vastgesteld”. Dit wil dus zeggen 

dat indien de goederen worden verkocht terwijl zij zich in het douane-entrepot 

bevinden wordt de transactiewaarde op basis van die verkoop vastgesteld. In principe 

zou het moeten de transactiewaarde van de laatste verkoop zijn. In de andere gevallen 

is de transactiewaarde deze zoals bepaald in artikel 128 lid 1, namelijk de 

transactiewaarde op basis van de verkoop die onmiddellijk voordat de goederen het 

douanegebied zijn binnengebracht heeft plaatsgevonden. Deze regel geldt vanaf 1 mei 

2016. 

 Het gebruik van equivalente goederen is mogelijk onder de regeling douane-entrepot. 

 Beweging van goederen binnen douane-entrepot mogelijk. 

 Retail sales binnen douane-entrepot nu ook mogelijk door Internet, enz 

Overgangsmaatregelen 

Goederen geplaatst in douane-entrepots type A, B, C, E en F voor  1 mei 2016 zullen 

aangezuiverd worden volgens de nieuwe voorwaarden onder UCC. 

Goederen geplaatst in douane-entrepot type D voor 1 mei 2016 zullen worden 

aangezuiverd volgens oude regels CDW en dit tot en met 31 december 2018. 

Herbeoordeling van de vergunningen douane-entrepot voor 1 mei 2019. 
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2.7.4. Actieve veredeling 

 De regeling actieve veredeling terugbetalingssysteem verdwijnt. 

 De regeling behandeling onder douanetoezicht verdwijnt. 

 Dit wordt allemaal ondergebracht onder één regeling, die vergelijkbaar is met de huidige 

regeling actieve veredeling schorsingssysteem. 

 De wederuitvoer van de “behandelde” producten is niet langer vereist als voorwaarde om 

gebruik te maken van de regeling actieve veredeling. 

 Geen compenserende interest meer verschuldigd. 

 Criteria van de economische voorwaarden. 

 Gebruik equivalente goederen mogelijk maar in sommige gevallen wordt dit gelimiteerd 

(zie art. 169 §§ 2 en 5 DA). 

 De globalisatie van de afrekeningen ter aanzuivering kan per semester gebeuren (art. 257, 

lid 2 UCC). 

 Afschaffing van bepaalde aanzuiveringstermijnen of termijnen waarbinnen de niet-

communautaire goederen voor de regeling moeten worden aangegeven (artikelen 542, 

lid 3 en 543, lid 2a CTW) 

 Constitutieve elementen met betrekking tot de douaneschuld worden aan keuze 

aangever overgelaten, met enkele uitzonderingen (artikelen 85 §1 en 86 §§ 3 en 4 UCC, 

168 DA): douaneschuld ontstaat op het moment van in het vrije verkeer brengen en niet 

op moment van plaatsing onder de regeling 

2.7.5. Passieve veredeling  

 De basisprincipes blijven onveranderd.  

 De hoofdregel voor ontstaan van de douaneschuld: toegevoegde waarde. De 

veredelingskosten van buiten de EU vormen de basis van de douaneschuld. 

 De methode die onder huidige CDW als basisregel wordt gebruikt, verdwijnt (verschil 

tussen rechten op uitgevoerde en ingevoerde goederen). 

2.7.6. Tijdelijke invoer 

 De basisprincipes en huidige 29 gevallen blijven bijna onveranderd.  

 De hoofdregel voor ontstaan van de douaneschuld ( berekend bij plaatsing onder de 

regeling) verandert: douaneschuld zal berekend worden op het moment van de vrijgave 

voor het vrije verkeer. 

 Afschaffing compenserende interest. 

 Desondanks gebruik van equivalente goederen mogelijk (223 2b UCC, 169.8 DA et 269 § 

1 IA). 
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Overgangsmaatregelen voor T/DA/AV/PV/TI 

Vergunningen actieve veredeling terugbetalingssysteem en BOD uitgegeven VOOR 1 mei 

2016 worden beschouwd als een vergunning actieve veredeling onder UCC criteria. 

De huidige vergunningen blijven geldig tot het einde van hun geldigheidsperiode OF 1 mei 

2019, hetgeen eerst komt. 

Dit is geldig voor de plaatsing van goederen onder de regeling (van actieve veredeling) vanaf 

01/05/2016. 

Dit is ook geldig voor de aanzuivering van de regeling, als gevolg van de plaatsing onder een 

van de regelingen waarnaar wordt verwezen in artikel 349 §1UCC IA (bijzondere 

bestemming, douane-entrepot van het type A/ B/ C/ E/F, actieve veredeling in de vorm van 

het schorsingssysteem en behandeling onder douanetoezicht) 

Daarentegen, als de goederen werden geplaatst onder de regelingen waarnaar wordt 

verwezen in artikel 349 §2 voordat 01/05/2016 (Douane entrepot van het type D, tijdelijk 

invoer, actieve veredeling in de vorm van het terugbetalingssysteem en de passieve 

veredeling) wordt de regeling aangezuiverd overeenkomstig de bepalingen van de huidige 

Communautaire Douanewetboek. 

Het gebruik van elektronische inlichtingsbladen (INF) voor bijzondere regelingen is voorzien 

voor maart 2020.  

Het project Bijzondere Regelingen wordt opgesplitst in twee componenten: 

 de eerste, op activiteiten van de bijzondere regelingen gerelateerd zijn aan 

export en wordt uitgerold tussen mei en oktober 2019 ; 

 de tweede, gerelateerd aan import wordt uitgerold tussen maart 2018 en 

maart 2020. 

Tot dan formulieren en vergunningen te gebruiken zoals opgenomen in bijlagen aan 

TDA.(d.w.z. huidige formulieren en modellen van vergunningen soms aangepast) 

2.7.7. Bijzondere bestemming 

 De basisprincipes blijven onveranderd. 

 De regeling dient aangezuiverd te worden onder UCC 

 Goederen die worden geëxporteerd onder de regeling bijzondere bestemming, 

worden vervoerd onder de regeling uitvoer en blijven onder de regeling totdat ze de 

Unie hebben verlaten  

 Verplichting tot indienen van een aanzuiveringsafrekening (DA 175§1) 
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2.8. Titel VIII: Goederen die het douanegebied van de Unie verlaten. 

Enkele algemeenheden met betrekking tot uitvoer 

  

 Behoud gebruik Single Transport Contract. Wel enkele uitsluitingen voorzien. 

 Een papieren versie van het uitvoergeleidedocument niet langer aan te bieden bij 

kantoor van uitgang, enkel mededeling MRN nodig. 

 Uitvoer waarbij ook een transitbeweging vereist is: goederen geplaatst onder de 

regeling extern douanevervoer. Het douanekantoor van uitgang = douanekantoor van 

vertrek regeling douanevervoer. Uitgang = bij plaatsing onder regeling extern 

douanevervoer.  

 Uitvoer waarbij transitbeweging vereist is: indien goederen onder schorsing van 

accijns het gebied van de Unie verlaten. Douanekantoor van uitgang = bevoegd 

kantoor voor transit. 

Overgangsmaatregelen 

UCC werkprogramma: het geautomatiseerd uitvoersysteem (AES) zal opgesplitst worden in 

twee componenten: 1 op de ontwikkeling van het Europees systeem en 2 op de aanpassing van 

de nationale systemen. Uitrol voorzien tussen mei en oktober 2019. 

Tot dan huidige systemen/praktijken verder te gebruiken zoals neergelegd in TDA. 

2.9. Titel IX: Slotbepalingen 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen: 

 de administratieve overgangsmaatregelen (titel IX van UCC DA en IA) en 

 de overgangsmaatregelen gelinkt aan de elektronische systemen (in 

afwachting van de nieuwe elektronische Europese systemen, verspreid in TDA, 

UCC DA en UCC IA). 

2.9.1. Algemene principes met betrekking tot administratieve overgangsmaatregelen. 

 Vergunningen die geldig zijn op 1 mei 2016 en waarvoor geen beperking van 

de geldigheidsduur is voorzien, dienen herbeoordeeld te worden. 

Beschikkingen als gevolg van een herbeoordeling moeten voor 1 mei 2019 

worden afgegeven. 

 Vergunningen met een beperkte geldigheidsduur blijven geldig tot het 

verstrijken van die geldigheidsduur of tot 1 mei 2019, indien deze datum eerder 

valt. 

2.9.2. Algemene principes met betrekking tot overgangsmaatregelen gelinkt aan de 

nieuwe elektronische systemen. 

Europese Commissie tracht tijdens de overgangsperiode een status quo na te streven.  

Dit wil zeggen dat huidige systemen en procedures zoveel mogelijk worden verder gezet tijdens 

de overgangsperiode. 
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 Toepassing bijlage A met betrekking tot gemeenschappelijke gegevensvereisten voor 

aanvragen en beschikkingen + de formaten en codes hiervan : opschorting toepassing totdat 

de nieuwe systemen beschikbaar zijn, met uitzondering van 3 gegevensvereisten. Deze 3 

elementen zijn: 

 de identiteit van de aanvrager/houder van de vergunning, 

 om welke soort aanvraag/vergunning het gaat en 

 het geografisch toepassingsgebied van de aanvraag/vergunning. 

 

 Toepassing bijlage B met betrekking tot de gemeenschappelijke gegevensvereisten 

voor aangiften, kennisgevingen en bewijs van de douanestatus van Uniegoederen + de 

formaten en codes hiervan: opschorting toepassing totdat de nieuwe systemen beschikbaar 

zijn. 

 

Van zodra een elektronisch systeem beschikbaar is , wordt voor dat toepassingsgebied het 

gebruik van bijlage A en B verplicht. Bij wijze van voorbeeld, de nieuwe NCTS update is voorzien 

voor 1 mei 2019. Vanaf die datum is het gebruik van de volledige bijlage A en B verplicht voor 

wat betreft NCTS. Dus nog niet voor bijvoorbeeld gecentraliseerde vrijmaking wat in 2020 

voorzien is. 

 

 Gegevensvereisten 

Bijlage A van het UCC bevat de gemeenschappelijke gegevensvereisten voor aanvragen en 

beschikkingen + de formaten en codes hiervan. 

 

Bijlage B van het UCC bevat de gemeenschappelijke gegevensvereisten voor aangiften, 

kennisgevingen en bewijs van de douanestatus van Uniegoederen + de formaten en codes 

hiervan. 

 

Het wijzigingsvoorstel van artikel 2 van de gedelegeerde handelingen (DA),geeft 

verduidelijkingen op de bestaande gegevens van bijlagen A en B: 

 

“Article 2 

Common data requirements 

(Article 6(2) of the Code) 

1. The exchange and storage of information required for applications and decisions shall be 

subject to the common data requirements set out in Annex A. 

2.  The exchange and storage of information required for declarations, notifications and proof 

of customs status shall be subject to the common data requirements set out in Annex B. 

 

 2a. By way of derogation from paragraph 1 of this Article, until the date of deployment of 

the first phase of the upgrading of the BTI system and the Surveillance 2 system, column 1a of 

Annex A of this Regulation shall not apply and the respective data requirements shall be those 

set out in Annexes 2-5 to Commission Delegated Regulation (EU) …/… of XXX establishing 

transitional rules for certain provisions of Regulation (EU) No 952/2013 of the European 

Parliament and of the Council where the relevant electronic systems are not yet operational. 
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By way of derogation from paragraph 1 of this Article, until the date of the upgrading of the 

AEO system, column 2 of Annex A of this Regulation shall not apply and the respective data 

requirements shall be those set out in Annexes 6 and 7 to Commission Delegated Regulation 

(EU) …/… [TDA]. 

2b. By way of derogation from paragraph 2 of this Article, until the respective dates of 

deployment or the upgrading of the relevant IT systems as set out in Annex 1 to Commission 

Delegated Regulation (EU) …/… [TDA] and in the Annex to Implementing Decision 

2014/255/EU, the common data requirements set out in Annex B of this Regulation shall not 

apply. 

Until the dates of deployment or upgrading of the relevant IT systems as set out in Annex 1 to 

Commission Delegated Regulation (EU) …/… [TDA] and in the Annex to Implementing Decision 

2014/255/EU, the exchange and storage of information required for declarations, notifications 

and proof of customs status shall be subject to the data requirements set out in Annex 9 of 

Commission Delegated Regulation (EU) …/… [TDA], unless otherwise provided for in this 

Regulation and Commission Delegated Regulation (EU) …/… [TDA].  

Where the data requirements for the exchange and storage of information required for 

declarations, notifications and proof of customs status are not referred to in the previous 

subparagraph, Member States shall ensure that the respective data requirements allow the 

application of the provisions governing those declarations, notifications and proof of customs 

status. 

 

2c. Until the date of deployment of the UCC Customs Decisions system, the data 

requirements laid down in Annex A of this Regulation shall be optional to Member States, which 

can replace these data requirements with other data requirements that meet the same 

objectives, for the following applications and authorisations, with the exception of the 

situations covered by points (g), (h), (i), (l), (m), (n), (o) and (p): 

(a) Applications and authorisations relating to the simplification for the determination of 

amounts being part of the customs value of the goods; 

(b) Applications and authorisations relating to comprehensive guarantees; 

(c) Applications and authorisations for deferred payment; 

(d) Applications and authorisations for the operation of temporary storage, facilities as 

referred to in Article 148 of the Code; 

(e) Applications and authorisations for regular shipping services; 

(f) Applications and authorisations for authorised issuer; 

(g) Applications and authorisations for the use of simplified declaration; 

(h) Applications and authorisations for centralised clearance; 

(i) Applications and authorisations for entry of data in the declarant's records; 

(j) Applications and authorisations for the status of authorised weigher of bananas; 

(k) Applications and authorisations for self-assessment; 

(l) Applications and authorisations for the use of inward processing; 

(m) Applications and authorisations for the use of outward processing; 

(n) Applications and authorisations for the use of end use; 

(o) Applications and authorisations for the use of temporary admission; 

(p) Applications and authorisations for the operation of storage facilities for customs 

warehousing; 
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(q) Applications and authorisations for the status of authorised consignee for TIR operations; 

(r) Applications and authorisations for the status of authorised consignor for Union transit; 

(s) Applications and authorisations for the status of authorised consignee for Union transit; 

(t) Applications and authorisations for the use of seals of a special type; 

(u) Applications and authorisations for the use of a transit declaration with reduced dataset; 

(v) Applications and authorisations for the use of an electronic transport document as 

customs declaration. 

In the cases referred to in points (g), (h), (i), (l), (m), (n), (o) and (p), and where Member States 

do not apply Annex A in accordance with the first subparagraph, the data requirements for 

applications and authorisations shall be those set out in Annex 12 to Commission Delegated 

Regulation (EU) …/… [TDA].  

In all the cases not referred to in the previous subparagraph, where Member States use data 

requirements other than those referred to in Annex A of this Regulation, they shall ensure that 

these data requirements allow them to verify that the conditions for granting the authorisation 

concerned are fulfilled. 

2d. The optionality referred to in paragraph 2c shall not be applied in relation to the 

following data requirements: 

(a) The identification of the applicant/holder of the authorisation (data element 3/2 

Applicant/Holder of the authorisation or decision identification or, where lacking a valid EORI 

number of the applicant, data element 3/1 Applicant/Holder of the authorisation or decision); 

(b) The type of application or authorisation (data element 1/1 Application/Decision code type); 

(c) The use of the authorisation in one or more Member States (data element 1/4 Geographical 

validity – Union), where applicable 

2e. Notwithstanding paragraph 2d, until the respective dates of deployment or upgrading 

of the AES and National Import Systems, where an application for an authorisation is based on 

a customs declaration in accordance with Article 163(1) of Commission Delegated Regulation 

(EU) …/…, the customs declaration shall be supplemented by the following data requirements: 

(a) Common data requirements: 

i. Nature of the processing or use of the goods; 

ii. Technical descriptions of the goods and/or processed products and means of identifying them; 

iii. Estimated period for discharge; 

iv. Proposed office of discharge (not for end-use); and 

v. Place of processing or use. 

(b) Specific data elements for inward processing: 

i. Codes of economic conditions referred to in the Appendix to Annex 12 of Commission Delegated 

Regulation (EU) …/…[TDA]; 

ii. Estimated rate of yield or method by which that rate is to be determined; and 

iii. Whether the calculation of the amount of import duty should be made in accordance with 

Article 86(3) of the Code (indicate 'yes' or 'no').” 
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2.10.  CONCLUSIE  

GEEN BIG BANG maar evolutie stap voor stap! 
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