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Rectificatie van douaneaangiften 

 

1. Rectificatie van douaneaangiften (invoer-uitvoer) 

 

Artikel 173 van het DWU gaat over de rectificatie van een douaneaangifte na de 

aanvaarding ervan. 

 

De bepalingen van artikel 173 van het DWU gelden voor alle douaneaangiften en sluiten 

geen enkel type uit. Dit artikel maakt deel uit van afdeling 4 van hoofdstuk 2 van titel V 

van het DWU1, met als titel: “Op alle douaneaangiften toepasselijke bepalingen”. 

 

De spontane rectificatie (regularisatie) van een douaneaangifte kan slechts op verzoek 

van de aangever tot stand komen. 

 

In dergelijke gevallen kan de aangever zijn aangifte regulariseren via een spontaan 

verzoek aan het bevoegde TAO buiten elke vaststelling van geschil. 

  

Wanneer er een geschilakte wordt opgemaakt, is artikel 173, 2, b) van het DWU van 

toepassing en kan er geen enkele rectificatie van de aangifte in PLDA meer worden 

toegestaan. 

 

2. Onregelmatigheid vastgesteld bij de invoer vóór vrijgave van de goederen 

 

Als na controle een onregelmatigheid op een aangifte wordt vastgesteld, moeten de 

douanediensten een geschilakte opstellen (PV, relaas). 

 

In dat geval wordt de aangifte in PLDA onder de status “onregelmatigheden vastgesteld” 

geplaatst. Het betreft hier een definitieve status. 

                                                 
1 DWU: Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad - Communautair 

Douanewetboek 



  

 

Deze status komt tot stand na de financiële verwerking van de aangifte, wat wil zeggen 

dat ze al is betaald. 

 

Wanneer de vaststelling aanleiding geeft tot de inning van aanvullende rechten: 

 

De bijkomende te innen schuld wordt ingevoerd in de PLDA schuldendatabank 

geschillen. 

 

De te innen schuld is gelijk aan het surplus aan te betalen rechten ten opzichte van de 

aangifte, aangezien de aangifte reeds werd betaald. 

Dit bedrag wordt eventueel vermeerderd met boetes. 

 

Een uitnodiging tot betaling zal aan de aangever gestuurd worden. De betaling zal op 

basis van een gestructureerde mededeling gebeuren. De betaling kan dus niet via een 

PLDA aangifte gebeuren. 

 

Er moet geen enkele manuele aangifte worden opgesteld behalve op vraag van de firma.  

 

3. Onregelmatigheid vastgesteld bij uitvoer vóór vrijgave van de goederen 

 

Wanneer er onregelmatigheden worden vastgesteld bij de uitvoer, dan wordt de aangifte 

niet geregulariseerd. 

 

Wanneer er rechten of boetes moeten worden geïnd, wordt de aangever uitgenodigd tot 

betaling op basis van een bepaalde gestructureerde mededeling. 

 

Op voorwaarde dat de goederen niet in beslag worden genomen en dat de 

uitvoerbeweging wordt toegestaan, moet er een nieuwe aangifte worden opgesteld om 

de goederen uit te voeren. 

 

Deze nieuwe aangifte moet in vak 44 verwijzen naar de initiële aangifte, via de codes 

ALGEN01 (verwijzing naar het geschildossier: nr./datum van de beslissing/dienst) en 

ALGEN03 (verwijzing naar de initiële aangifte: MRN + datum van de aangifte). 

4. Vastgestelde onregelmatigheid op een artikel 

Hoewel artikel 222, lid 1 van de DWU IA bepaalt dat elk artikel als een afzonderlijke 

aangifte moet worden beschouwd, moeten we dit vanuit praktisch oogpunt bekijken: als 

een aangifte uit meerdere artikelen bestaat, dan krijgen ze allen dezelfde MRN en wordt 

er ook maar éénmaal kwijting gegeven voor alle artikelen. De financiële behandeling 

gebeurt voor alle artikelen ook in één keer. 

 

Een onregelmatigheid voor een artikel geldt voor de volledige MRN, het is de volledige 

aangifte die bijgevolg ongeldig wordt gemaakt. 

 

De aangever moet een nieuwe aangifte indienen en dus betalen om de andere artikelen 

vrij te geven.  

 



  

Aangezien deze situatie niet ideaal is voor bedrijven, zoekt de douane momenteel naar 

een vereenvoudigde procedure in PLDA.  

 
5. Controle a posteriori (na vrijgave van de goederen) 

 

De huidige regels blijven van kracht. 

 

Geen regularisatie van de aangifte in PLDA en invoeren van de aanvullende rechten en 

boetes in de schuldendatabank geschillen. 

 

Een uitnodiging tot betaling zal aan de aangever gestuurd worden. De betaling zal op 

basis van een gestructureerde mededeling gebeuren. De betaling kan dus niet via een 

PLDA aangifte gebeuren. 


