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• Verordening (EU) Nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de 
Raad van 9 oktober 2013 van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het 
douanewetboek van de Unie (Publicatieblad dd 1/10/2013) 

 

• Gedelegeerde Verordening Nr. 2015/2446 van de Commissie van 28 
juli 2015 

 
• Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 

november 2015 
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Herbeoordeling   
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• Gedelegeerde Verordening 
 

• Art. 250 : Verleende vergunningen die geldig zijn op 1 mei 2016 en waarvan 
de geldigheidsduur niet beperkt is, worden herbeoordeeld 

 
• lid 2 : geen herbeoordeling voor vergunningen 

•  van exporteurs om factuurverklaringen op te stellen 
• vergunningen voor beheer van materialen met behulp van methode van 

gescheiden boekhouding 
 

 

• Art. 251: Vergunningen die geldig zijn op 1 mei 2016 blijven geldig als volgt:  
 
• Vergunningen met beperkte geldigheidsduur : tot het verstrijken van die duur of 

tot 1 mei 2019 
• Andere vergunningen : tot de herbeoordeling overeenkomstig art. 250 

AA Douane & Accijnzen – AG Douanes & Accises 



Herbeoordeling   
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• Uitvoeringsverordening 
 

• Art. 345 : Beschikkingen als gevolg van een herbeoordeling van een 
vergunning overeenkomstig artikel 250, lid 1, van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2015/2446 worden voor 1 mei 2019 gegeven 
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Welke Vergunningen moeten worden herbeoordeeld? 
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Vergunningen inzake Douane: 
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• AEO-certificaten  AEO-vergunning 
• Domiciliëring (vereenvoudiging bij vertrek/aankomst)   

  EiDR (Inschrijving in de voorraadadministratie) 
• Toegelaten afzender voor het bewijs van het communautair karakter 
• Toegelaten afzender/toegelaten geadresseerde 
 

 
 



Welke Vergunningen moeten worden herbeoordeeld? 
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Vergunningen inzake Douane: 
 

AA Douane & Accijnzen – AG Douanes & Accises 

 

• Douane-entrepots (Publieke en Particuliere entrepots) 
 Publiek entrepots (types I, II of III) en Particulier entrepots 

• Actieve Veredeling (Schorsing en terugbetaling) en BOD (behandeling 
onder douanetoezicht) 
 Actieve Veredeling (schorsing) 

• Passieve Veredeling 
• Tijdelijke Invoer 
• Bijzondere Bestemmingen 
• Ruimte voor Tijdelijke Opslag 

 
 
 



Vergunningen (nieuw en « overbodig ») 
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Vergunningen inzake Douane: 
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NIEUW :  

• Vergunning doorlopende zekerheid Transit 
• Vergunning doorlopende zekerheid : andere dan transit 
• …. 

 
• Vergunning Ruimte Tijdelijke Opslag 

 
Overbodig 
• Vergunning Zelfarchivering 
• … 

 
 
 
 



Problemen ivm herbeoordeling 
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Wetgeving :  
• Bepaalde onduidelijkheden betreffende de toepassing ervan 
• Toepassing / economisch haalbaar? 
• MS hebben al voorstel tot wijziging ingediend 
• Termijn herbeoordeling 1 mei 2019 

 
Uitvoering 
• Beperkte personeelscapaciteit 
• Nieuwe wetgeving  nieuwe werkmethodes/instructies 
• Groot aantal vergunningen te herbeoordelen 
 
 Meest mogelijke praktische werkwijze (samenwerking!!!) 
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Selectie volgorde herbeoordeling van vergunning 
 

1. AEO-certificaten /2  ½ in 2017, ½ in 2018 (op basis van datum van 
afgifte of laatste opvolgingsaudit) 
• + Vergunningen van de geselecteerde AEO-houders die moeten 

herbeoordeeld worden 
• + voorafgaande audit van de “nieuwe” vergunningen naar 

aanleiding van herbeoordeling 
2. Vergunningen van de niet-AEO-houders die moeten herbeoordeeld 

worden/2  ½ in 2017, ½ in 2018 
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Aanpak vanaf deze maand (maart 2017) 
Voorafgaande bericht van de aanvang van de herbeoordeling aan de 
betrokken vergunningshouders door ABC-diensten (standaardbrieven) 
met :  
1. Verzoek mee te delen of de vergunninghouder de betrokken 

vergunning(en) wenst te behouden 
2. Aanvraagformulier (+ toelichtingen) voor nieuwe noodzakelijke 

vergunningen worden bijgevoegd (aanvraag indienen bij dienst 
vergunningen) 

3. Stukken over te leggen binnen de 30 dagen : 
 Vragenlijsten in te vullen door vergunninghouder (ook 

elektronisch in te dienen) : 
• vragenlijst voor de AEO-zelfbeoordeling voor AEO vergunning 
• vragenlijsten voor de herbeoordeling van de overige 

douanevergunningen 
  Verzoek overlegging bepaalde stukken  
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Dank u voor uw aandacht! 
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