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VERSIE 23/6/2017 

Op de vereenvoudigde aangiften te vermelden gegevenselementen 
van bijlage B van de DWU DA 

 

De bijlage B van de DWU DA bevat de gemeenschappelijke gegevensvereisten voor aangiften, 
kennisgevingen en bewijs van de douanestatus van Uniegoederen. 
 
In de tabel met gegevensvereisten van titel I, hoofdstuk 3, deel 1 van bijlage B van de DWU DA zijn de 
te vermelden gegevenselementen voor de vereenvoudigde aangiften opgenomen in de kolommen 
C1 (vereenvoudigde aangifte ten uitvoer) en I1 (vereenvoudigde invoeraangifte). 
 
De beknopte lijst van gegevenselementen die voor de regelingen in de kolommen C1 en I1 wordt 
verstrekt, houdt geen beperking in van en doet geen afbreuk aan de vereisten voor de regelingen in 
de andere kolommen van de tabel met gegevensvereisten, met name ten aanzien van informatie die 
in een aanvullende aangifte moet worden verstrekt. 
 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de gegevenselementen die in de vorengenoemde tabel 
met gegevensvereisten voor de vereenvoudigde aangiften zijn opgenomen. 
 
Verduidelijking van de gebruikte symbolen 
 
A: verplicht (gegevens die door elke lidstaat worden verlangd). 

B: facultatief voor de lidstaten (gegevens waarvan de lidstaten al dan niet kunnen afzien). 

C: facultatief voor marktdeelnemers (gegevens die marktdeelnemers vrijwillig kunnen verstrekken,  
     maar waarvan de opgave niet door de lidstaten kan worden verlangd). 

X: vereist gegevenselement op het artikelniveau van de aangifte van de goederen; de informatie die  
     op het artikelniveau van de goederen is ingevuld, is alleen geldig voor de betrokken artikelen. 

Y: vereist gegevenselement op het rubriekniveau van de aangifte van de goederen; de informatie die  
     op het rubriekniveau is ingevuld, is geldig voor alle aangegeven artikelen. 
 
Vorengenoemde symbolen A, B of C laten onverlet dat bepaalde gegevens alleen worden verstrekt 
wanneer de omstandigheden dit rechtvaardigen. Zo wordt bijvoorbeeld de opgave van de bijzondere 
maatstaf (gegevenselement 6/2) (symbool A) enkel verlangd wanneer TARIC daarin voorziet.  
 
Elke combinatie van de symbolen X en Y betekent dat het desbetreffende gegevenselement op elk 
van de betrokken niveaus door de aangever kan worden verstrekt. 
 
Voorafgaande opmerkingen:  

- G.E. = gegevenselement 
- ED = Enig document 
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Gegevensvereisten voor de vereenvoudigde aangifte ten uitvoer 
 
 

Nr. 
G.E.  

Naam G.E. Vak op 
ED 

Symbolen Voetnoten 

1/1 Soort aangifte 1 (1) A – Y  

1/2 Soort aangifte - aanvulling 1 (2) A – Y  

1/6 Artikelnummer 32 A – X  

1/8 Handtekening/Authenticatie 54 A – Y  

1/10 Regeling 37 (1) A – X  

1/11 Aanvullende regeling 37 (2) A - X [5] 

2/2 Aanvullende informatie 44 A – X  

2/3 Overgelegde documenten, certificaten en 
vergunningen, aanvullende referenties 

44 A – X [7] + [9] 

2/4 Referentienummer/UCR 7 C – XY   

2/5 LRN  A – Y   

3/1 Exporteur  2 A – Y   [12] 

3/2 Identificatienummer exporteur 2 (nr.) A – Y   

3/9 Geadresseerde 8 B – XY   

3/10 Identificatienummer geadresseerde 8 (nr.) B – XY   

3/17 Aangever 14 A – Y  [12] 

3/18 Identificatienummer aangever 14 (nr.) A – Y   

3/19 Vertegenwoordiger 14 A - Y [12] 

3/20 Identificatienummer vertegenwoordiger 14 (nr.) A – Y   

3/21 Code status vertegenwoordiger 14 A – Y   

3/37 Identificatienummer extra actor(en) in de 
toeleveringsketen 

44 C – XY   

3/39 Identificatienummer vergunninghouder 44 A – Y   

5/8 Code land van bestemming 17a A - XY [25] 
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Nr. 
G.E.  

Naam G.E. Vak op 
ED 

Symbolen Voetnoten 

5/12 Douanekantoor van uitgaan 29 A - Y  

5/15 Code land van oorsprong 34a C – X   

5/23 Plaats van de goederen 30 A – Y   

5/26 Douanekantoor van aanbrenging 44 A – Y  [30] 

5/27 Controlekantoor 44 A – Y  [31] 

6/8 Omschrĳving van de goederen 31 A – X   

6/9 Soort verpakking 31 A – X   

6/10 Aantal colli 31 A – X   

6/11 Verzendingsmerken 31 A – X   

6/13 CUS-code 31 C – X   

6/14 Goederencode — Code van de gecombineerde 
nomenclatuur 

33 (1) A – X  [5] 

6/16 Goederencode — Aanvullende Taric-code(s) 33 (3) (4) A – X  [5] 

6/17 Goederencode — Nationale aanvullende code(s) 33 (5) B – X  [5] 

 
Gebruikte voetnoten 
 

Nr. Omschrijving 

[5] In de gevallen waarin artikel 166, lid 2, van het DWU van toepassing is (vereenvoudigde 
aangiften op basis van vergunningen), kunnen de lidstaten afzien van de eis deze 
informatie te verstrekken wanneer die op basis van de voorwaarden van de 
vergunningen bij de betrokken regelingen pas in de aanvullende aangifte hoeft te 
worden verstrekt. 

[7] De lidstaten kunnen van deze eis afzien indien zij met hun systemen deze informatie 
automatisch en eenduidig uit de andere gegevens van de aangifte kunnen afleiden. 

[9] Deze informatie hoeft uitsluitend te worden verstrekt wanneer artikel 166, lid 2, van het 
DWU (vereenvoudigde aangiften op basis van vergunningen) van toepassing is; in dit 
geval gaat het om het nummer van de vergunning voor vereenvoudigde procedures. Dit 
gegevenselement kan echter ook het betrokken vervoersdocumentnummer bevatten. 
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Nr. Omschrijving 

[12] Deze informatie is uitsluitend verplicht in de gevallen waarin het EORI-nummer of een 
door de Unie erkend uniek derdeland-identificatienummer van de betrokkene niet is 
verstrekt. Wanneer het EORI- nummer of het door de Unie erkende uniek derdeland-
identificatienummer is verstrekt, hoeft geen naam of adres te worden verstrekt. 

[25] Deze informatie hoeft alleen te worden verstrekt wanneer de vereenvoudigde aangifte 
niet samen met een summiere aangifte bij uitgaan wordt ingediend. 

[30] Deze informatie wordt alleen gebruikt in het geval van gecentraliseerde vrijmaking. 

[31] Deze informatie wordt alleen gebruikt indien de aangifte tot tijdelijke opslag of de 
douaneaangifte om de goederen onder een andere bijzondere regeling dan 
douanevervoer te plaatsen, wordt ingediend bij een ander douanekantoor dan het 
controlekantoor als vermeld in de desbetreffende vergunning. 

 
 
Gegevensvereisten voor de vereenvoudigde invoeraangifte 
 
 

Nr. 
G.E.  

Naam G.E. Vak op 
ED 

Symbolen Voetnoten 

1/1 Soort aangifte 1 (1) A – Y  

1/2 Soort aangifte - aanvulling 1 (1) A – Y  

1/6 Artikelnummer 32 A – X  

1/8 Handtekening/Authenticatie 54 A – Y  

1/10 Regeling 37 (1) A – X  

1/11 Aanvullende regeling 37 (2) A - X [5] 

2/1 Vereenvoudigde aangifte/Voorafgaande 
documenten 

40 A – XY  [5] 

2/2 Aanvullende informatie 44 A – X  

2/3 Overgelegde documenten, certificaten en 
vergunningen, aanvullende referenties 

44 A – X [7] + [9] 

2/4 Referentienummer/UCR 7 C – XY   

2/5 LRN  A – Y   

3/1 Exporteur  2 B – XY   

3/15 Importeur 8 A – Y  [12] 
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Nr. 
G.E.  

Naam G.E. Vak op 
ED 

Symbolen Voetnoten 

3/16 Identificatienummer importeur 8 (nr.) A - Y  

3/17 Aangever 14 A – Y  [12] 

3/18 Identificatienummer aangever 14 (nr.) A – Y   

3/19 Vertegenwoordiger 14 A - Y [12] 

3/20 Identificatienummer vertegenwoordiger 14 (nr.) A – Y   

3/21 Code status vertegenwoordiger 14 A – Y   

3/37 Identificatienummer extra actor(en) in de 
toeleveringsketen 

44 C – XY   

3/39 Identificatienummer vergunninghouder 44 A – Y   

4/10 Valuta factuur 22 (1) A - Y [5] 

4/11 Totaal gefactureerd bedrag 22 (2) C - Y  

4/14 Prijs/bedrag per artikel 42 A – X  [5] 

4/17 Preferentie 36 A – X  [5] 

5/14 Code land van verzending/uitvoer 15a A – XY  [5] 

5/15 Code land van oorsprong 34a A – X  [5] + [28] 

5/16 Code land van preferentiële oorsprong 34b A – X  [5] + [29] 

5/23 Plaats van de goederen 30 A – Y   

5/26 Douanekantoor van aanbrenging 44 A – Y  [30] 

5/27 Controlekantoor 44 A – Y  [31] 

6/1 Nettomassa (kg) 38 A – X  [5] 

6/2 Aanvullende eenheden (bijzondere maatstaf) 41 A – X  [5] 

6/5 Brutomassa (kg) 35 B – XY   

6/8 Omschrĳving van de goederen 31 A – X   

6/9 Soort verpakking 31 A – X   

6/10 Aantal colli 31 A – X   



 

6 
 

Nr. 
G.E.  

Naam G.E. Vak op 
ED 

Symbolen Voetnoten 

6/11 Verzendingsmerken 31 A – X   

6/13 CUS-code 31 C – X   

6/14 Goederencode — Code van de gecombineerde 
nomenclatuur 

33 (1) A – X  [5] 

6/15 Goederencode — Taric-code 33 (2) A – X  [5] 

6/16 Goederencode — Aanvullende Taric-code(s) 33 (3) (4) A – X  [5] 

6/17 Goederencode — Nationale aanvullende code(s) 33 (5) B – X  [5] 

7/10 Identificatienummer container 31 A – XY   

8/1 Contingentvolgnummer 39 A – X  [5] 

 
Gebruikte voetnoten 
 

Nr. Omschrijving 

[5] In de gevallen waarin artikel 166, lid 2, van het DWU van toepassing is (vereenvoudigde 
aangiften op basis van vergunningen), kunnen de lidstaten afzien van de eis deze 
informatie te verstrekken wanneer die op basis van de voorwaarden van de 
vergunningen bij de betrokken regelingen pas in de aanvullende aangifte hoeft te 
worden verstrekt. 

[7] De lidstaten kunnen van deze eis afzien indien zij met hun systemen deze informatie 
automatisch en eenduidig uit de andere gegevens van de aangifte kunnen afleiden. 

[9] Deze informatie hoeft uitsluitend te worden verstrekt wanneer artikel 166, lid 2, van het 
DWU (vereenvoudigde aangiften op basis van vergunningen) van toepassing is; in dit 
geval gaat het om het nummer van de vergunning voor vereenvoudigde procedures.     
Dit gegevenselement kan echter ook het betrokken vervoersdocumentnummer 
bevatten. 

[12] Deze informatie is uitsluitend verplicht in de gevallen waarin het EORI-nummer of een 
door de Unie erkend uniek derdeland-identificatienummer van de betrokkene niet is 
verstrekt. Wanneer het EORI- nummer of het door de Unie erkende uniek derdeland-
identificatienummer is verstrekt, hoeft geen naam of adres te worden verstrekt. 

[28] Deze informatie is vereist wanneer:  

a) geen preferentiële behandeling wordt toegepast of  

b) het land van niet-preferentiële oorsprong verschilt van het land van preferentiële 
oorsprong. 
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[29] Deze informatie is vereist wanneer een preferentiële behandeling wordt toegepast, 
onder vermelding van de passende code in G.E. 4/17 (preferentie). 

Nr. Omschrijving 

[30] Deze informatie wordt alleen gebruikt in het geval van gecentraliseerde vrijmaking. 

[31] Deze informatie wordt alleen gebruikt indien de aangifte tot tijdelijke opslag of de 
douaneaangifte om de goederen onder een andere bijzondere regeling dan 
douanevervoer te plaatsen, wordt ingediend bij een ander douanekantoor dan het 
controlekantoor als vermeld in de desbetreffende vergunning. 

 
 
 
 
 
 
 
 


