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UITSLUITING VOLGENS EUROPESE COMMISSIE 
VAN DE INDIRECTE DOUANEVERTEGENWOORDIGING  
VOOR DE BIJZONDERE REGELINGEN (met uitzondering van het publiek entrepot) 

 
Zoals vermeld tijdens onze laatste vergaderingen is de bedoeling van deze nota de 
marktdeelnemers op de hoogte te brengen van de opinie van Europese Commissie inzake het 
type van douanevertegenwoordiging wanneer er gebruik wordt gemaakt van een bijzondere 
regeling in de betekenis van het DWU. Dit heeft betrekking op de regelingen van de actieve 
veredeling (AV), van de passieve veredeling (PV), van de tijdelijke invoer (TI), van de 
bijzondere bestemming (BB) en van een type van douane-entrepot (DE).  
Deze nota heeft geen betrekking op de regeling van doorvoer.  
 

Deze nota geeft het officiële standpunt weer van de Europese Commissie die sinds de 
inwerkingtreding van het Douanewetboek van de Unie op 1 mei 2016 de enige bevoegde 
eindautoriteit voor douane materie is. Dit standpunt staat vermeld op pagina’s 15 en 16 van de 
Leidraad over de bijzondere regelingen die op de website van de Commissie werd 
gepubliceerd met als referentie: “TAXUD/A2/SPE/2016/001-Rev 10-EN Original EN - SPECIAL 

PROCEDURES – Title VII UCC/ ‘Guidance for MSs and Trade’”.  

 
De Commissie verduidelijkt dat de vergunningen voor een bijzondere regeling verleend op 
grond van artikel 211 van het DWU moeten worden gebruikt als volgt. 
 
Wie mag de aangever zijn in het geval van een bijzondere regeling? 
 
Overeenkomstig artikel 170, §1, lid 2 van het DWU, mag enkel de houder van de 
vergunning van de gevraagde bijzondere regeling (AV, PV, BB, TI en particulier DE) met 
zijn vergunning goederen aangeven voor de beoogde bijzondere regeling.  
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Overeenkomstig artikel 18 van het DWU kan de vergunninghouder zich echter laten 
vertegenwoordigen om de formaliteiten van een douaneaangifte uit te voeren. 
 
Maar omwille van redenen in verband met de rechten en plichten van de vergunninghouders, 
wordt in dit geval, volgens de Commissie de voorkeursvertegenwoordiging de directe 
vertegenwoordiging.  
De indirecte vertegenwoordiging is dus in het beginsel uitgesloten voor de AV, de PV, de TI, 
het particulier DE en de BB. Dit is een grote verandering voor alle douanemarktdeelnemers.  
 
Uitzondering: het publiek douane-entrepot aangezien zowel de vergunninghouder voor het 
beheer van opslagruimten in een publiek douane-entrepot als eenieder ander die er goederen 
wil opslaan, goederen kunnen aangeven voor de plaatsing onder de regeling van het publiek 
douane-entrepot. 
Deze personen kunnen zich dus direct of indirect laten vertegenwoordigen. 
 
Waarom is er deze wijziging? 
 
Omdat, volgens de Commissie, de persoon bij wie de verplichtingen van de bijzondere 
regeling berusten, de aangever moet zijn van de goederen onder deze regeling. 
De houder van de regeling wordt in artikel 5 (punt 35) van het DWU gedefinieerd als  
a) de persoon die de douaneaangifte indient of voor wiens rekening deze aangifte wordt 
ingediend; of  
b) de persoon aan wie de rechten en verplichtingen aangaande een douaneregeling werden 
overgedragen. 
 
De houder van de regeling (verduidelijkt de Commissie) kan eveneens een persoon zijn aan 
wie de rechten en verplichtingen van de regeling werden overgedragen (TORO). De rechten 
en plichten van de houder van de vergunning van AV, PV, BB, TI en particulier DE worden 
echter bepaald in de vergunning afgeleverd op grond van artikel 211 van het DWU. 
 
Bijgevolg moeten de houder van de regeling en de houder van de vergunning één en dezelfde 
persoon zijn. Dit vloeit voort uit artikel 170, § 1, tweede lid van het DWU dat bepaalt dat  
“indien de aanvaarding van een douaneaangifte evenwel bijzondere verplichtingen voor een 
bepaalde persoon meebrengt, de aangifte door deze persoon zelf of door zijn 
vertegenwoordiger moet worden gedaan.” (Terwijl het 1ste lid van deze § 1 het volgende 
vermeldt: “Onverminderd artikel 167, paragraaf 1, kan een douaneaangifte worden ingediend 
door eenieder die in staat is alle informatie te verstrekken die vereist is voor de toepassing van 
de bepalingen die gelden voor de douaneregeling waarvoor de goederen worden 
aangegeven. Die persoon moet ook in staat zijn de goederen bij de douane aan te brengen of 
te doen aanbrengen.”) 
 
Een aangifte tot plaatsing voor deze bijzondere regelingen legt verplichtingen op aan de 
persoon aan wie een vergunning van AV, PV, TI, particulier DE of BB werd afgeleverd. 
Bijgevolg is het (nog steeds volgens de Commissie) uitsluitend de houder van de vergunning 
van AV, PV, TI, particulier DE of BB die de aangifte mag indienen. Zelfs wanneer men voor 
deze regelingen in feite kan opmerken dat het onderscheid tussen deze twee types van 
houders aan belang verliest aangezien dezelfde persoon altijd verantwoordelijk blijft voor het 
geheel van verplichtingen.  
Niettemin blijft het noodzakelijk om te identificeren welke de verplichtingen zijn die aan elk van 
de houders worden toegekend aangezien de overdracht van rechten en plichten enkel van 
toepassing is op de rechten en plichten van de houder van de regeling.   
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In de veronderstelling waarin de indirecte vertegenwoordiging mogelijk zou zijn, zouden de 
vergunninghouder en de houder van de regeling niet dezelfde persoon zijn. Dit zou betekenen 
dat de houder van de regeling het genot zou hebben van de rechten en plichten die onder de 
vergunninghouder vallen, met andere woorden een andere persoon. Het is juist daarom dat 
voor de douaneaangiften voor de voornoemde bijzondere regelingen de indirecte 
vertegenwoordiging volgens de Commissie zou uitgesloten moeten zijn.  
 
Daarentegen, zelfs wanneer de vergunninghouder voor het beheer van opslagruimten in een 
publiek douane-entrepot rechten en plichten heeft die zijn bepaald in zijn vergunning 
afgeleverd overeenkomstig artikel 211, § 1, punt b) van het DWU, moeten de houder van de 
regeling en de vergunninghouder, in tegenstelling tot de hierboven beoogde bijzondere 
regelingen, niet dezelfde persoon zijn. Gebruikmaken van de regeling van het publiek douane-
entrepot vereist geen vergunning; enkel het beheer van opslagruimten vereist dit.  
Dat is de reden waarom eenieder goederen mag aangeven om ze in een publiek douane-
entrepot te plaatsen. Bijgevolg is de indirecte douanevertegenwoordiging er ook mogelijk 
aangezien het uiteindelijk een kwestie is van commerciële verantwoordelijkheid tussen 
marktdeelnemers en het geen verantwoordelijkheid meer is van de douaneadministratie.  
 
 
Conclusie: de directe vertegenwoordiging is in beginsel enkel toegestaan voor de aangiften tot 
plaatsing onder de AV, PV, TI, BB en het particulier DE. Enkel het publiek DE laat de indirecte 
vertegenwoordiging nog toe. Dit is onmiddellijk van toepassing. In navolging van de Europese 
autoriteiten, heeft België in die zin haar nationale bepalingen over douanevertegenwoordiging 
aangepast.  
 
 
 

Joëlle Delvaux 
Adviseur 
OEO/Douanewetgeving 

../../Users/jdelva38/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PBH9ZL06/joelle.delvaux@minfin.fed.be

