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Nota betreffende de wisselwerking tussen artikel 260bis DWU en artikel GOODS.8 en
GOODS.9 TCA UK-EU in het kader van herstellingen uitgevoerd in het VK
Ten gevolge van Brexit en de Handels- en samenwerkingsovereenkomst die tussen de EU en het
VK (verder: TCA) gesloten werd en de nog steeds uitvoerige handel tussen deze twee entiteiten,
worden vragen gesteld bij enkele commerciële bewegingen die plaatsvinden met naleving van het
DWU. Op steun van een officieel standpunt van de Europese Commissie (TAXUD), verduidelijkt
deze Nota de wisselwerking tussen de TCA en het Douanewetboek van de Unie (DWU).
Meerbepaald, de wisselwerking tussen de artikelen GOODS.8 en GOODS.9 TCA en artikel
260bis DWU.
Artikel 260bis DWU voorziet een volledige vrijstelling van invoerrechten voor
veredelingsproducten die voortkomen uit onder de regeling passieve veredeling geplaatste
goederen
-

wanneer deze goederen zijn hersteld of gewijzigd in het kader van overeenkomsten
tussen de Unie en derde landen EN
de goederen zijn hersteld of gewijzigd in een derde land waarmee de Unie een
overeenkomst heeft gesloten die in een dergelijke vrijstelling voorziet EN
aan de voorwaarden voor de vrijstelling waarin dergelijke overeenkomst voorziet, voldaan
wordt.

In het kader van Brexit verwijst artikel 260bis precies naar artikel GOODS.8 TCA dat een
vrijstelling van invoerrechten voorschrijft voor goederen die, ongeacht hun oorsprong, tijdelijk uit
de EU worden uitgevoerd voor reparatie om vervolgens weer ingevoerd te worden in de EU.
Let op, artikel GOODS.8 van de TCA is alleen van toepassing op goederen die naar het VK
worden verzonden voor reparatie. Artikel GOODS.3 (h) TCA geeft de volgende definitie van
reparatie: “elke bewerking ten aanzien van een goed die of ten doel heeft een gebrekkige werking
of materiële schade te herstellen zodat de oorspronkelijke functie ervan wordt hersteld of ervoor
te zorgen dat het goed aan de technische eisen voor gebruik ervan voldoet. Reparatie van een
goed omvat herstel en onderhoud, met een mogelijke waardestijging van het goed als gevolg van
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het herstellen van de oorspronkelijke functionaliteit van dat goed, maar omvat geen
bewerkingen of processen waardoor: (i) de wezenlijke kenmerken van een goed teniet
worden gedaan, of een nieuw of commercieel verschillend goed ontstaat; (ii)een onafgewerkt
goed in een afgewerkt goed wordt getransformeerd, of (iii)de technische prestaties van een goed
worden verbeterd of vergroot”. Dit betekent dat gerepareerde goederen met vrijstelling van
invoerrechten kunnen ingevoerd worden wanneer deze reparatie plaatsvond tegen betaling en
het gerepareerde goed een waardestijging heeft ondergaan voor zover deze reparatie
beantwoordt aan de definitie van artikel GOODS.3 (h).
Dit artikel kan niet toegepast worden wanneer goederen in het VK geassembleerd worden
of andere veredelingshandelingen dan reparaties zouden ondergaan.
Daarnaast is het ook duidelijk dat artikel GOODS.8 van de TCA uitsluitend kan toegepast
worden binnen het kader van een vergunning passieve veredeling. Dit volgt niet alleen uit de
bewoordingen van artikel 260bis DWU zelf maar ook uit de plaatsing van artikel 260bis in
Afdeling 3 (passieve veredeling) van Hoofdstuk 5 (veredeling) van Titel VIII (bijzondere
regelingen). Dit werd ook duidelijk door de Europese Commissie aan alle Lidstaten bevestigd.
In geval van toepassing van artikel 260bis DWU (bv bij gebruikmaking van artikel GOODS.8
TCA), moet de nationale aanvullende informatie “Veredelingsproducten die na herstelling of
wijziging terugkeren overeenkomstig artikel 260bis DWU – TCA EU-UK” in vak 44 van de digitale
wederinvoeraangifte met nationale code “44-2019C13-104/1.
In bijvoegsel 6 c) van de toelichting van het Enig Document zal hieraan de code 44-2019C13104/1 gekoppeld worden:
-

44 = het vak waarin de aanvullende informatie wordt vermeld;
2019 = jaartal van publicatie van de circulaire PV;
C voor “Circulaire”;
13 = volgnummer van de circulaire PV;
104/1 = de § van de circulaire waarin de aanvullende informatie is vermeld

Zowel de aanvullende informatie als de overeenkomstige code moeten in vak 44 van de
wederinvoeraangifte vermeld worden.
In het kader van herstellingen dient het volgende nog benadrukt te worden.
-

Wanneer een goed wordt uitgevoerd met het doel om herstellingen te ondergaan dient de
douaneregeling passieve veredeling toegepast te worden.
Wanneer een goed wordt uitgevoerd waarna het goed in een derde land defect raakt en
dient hersteld te worden, kan dat goed terugkeren met vrijstelling van invoerrechten als
een invoer onder terugkerende goederen op voorwaarde dat alle voorwaarden voor die
vrijstelling op vrij verkeer voldaan worden. In dat geval worden deze goederen immers in
dezelfde staat teruggebracht als waarin zij werden uitgevoerd (zie artikel 203, lid 5 DWU).

Wederinvoer in 2021 van goederen uitgevoerd voor herstelling vóór 2021
Goederen die in 2020 vanuit de EU naar het VK zijn gebracht voor herstelling en na herstelling in
2021 weer naar de EU worden gebracht kunnen dus geen aanspraak maken op een invoer onder
terugkerende goederen. Echter, een ruime interpretatie van artikel GOODS.8 TCA kan op
sommige voorwaarden toestaan dat dergelijke goederen vrijstelling van rechten krijgen. In dat
geval dient ook nagegaan te worden of de overbrenging vanuit de EU naar het VK vóór 2021
aanleiding kan geven tot een uitvoeraangifte achteraf op grond van artikel 337 lid1 DWU-IA indien
voldoende documentair bewijs van die beweging wordt geleverd.
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Omdat artikel GOODS.8 slechts kan toepast worden in het kader van artikel 260bis DWU,
vereist deze beweging ook een vergunning passieve veredeling. Wederom dient nagegaan
te worden of een vergunning passieve veredeling met terugwerkende kracht kan worden verleend
overeenkomstig artikel 211 lid 2 DWU in combinatie met artikel 337 lid 1 DWU-IA.

Conclusie
Wanneer goederen worden uitgevoerd naar het VK met doel daar reparaties te laten uitvoeren
kunnen deze goederen met vrijstelling van invoerrechten worden wederingevoerd voor zover
deze beweging gebeurt onder dekking van een vergunning passieve veredeling en voldaan wordt
aan de voorwaarden van een ‘reparatie’ zoals bepaalt in artikel GOODS.3 (h) TCA (zie artikel
260bis DWU en artikel GOODS.8 TCA).
De artikelen GOODS.8 en GOODS.9 verlenen in geen geval een algemene vrijstelling van
invoerrechten.
Wanneer goederen worden uitgevoerd naar het VK en omwille van een defect dat zich in het VK
voordeed, een herstelling wordt uitgevoerd, kunnen deze goederen wederingevoerd worden als
terugkerende goederen en een vrijstelling van invoerrechten genieten voor zover aan de
voorwaarden wordt voldaan (zie artikel 203 DWU).
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Vereenvoudigde samenvatting inzake herstellingen
-

-
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Uitvoer met doel van herstelling → Passieve veredeling (vergunning vereist)
o Invoer na gratis herstelling in derde land (inclusief VK): algehele vrijstelling van
invoerrechten onder de voorwaarden van artikel 260 DWU
o Invoer na reparatie tegen betaling in VK: Vrijstelling van invoerrechten onder de
voorwaarden van artikelen GOODS.8 en GOODS.9 TCA en 260bis DWU
Uitvoer met andere doel en defect in derde land waarna daar herstelling wordt gedaan
→ Terugkerende goederen

