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GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/2446 VAN DE
COMMISSIE
van 28 juli 2015
tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees
Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal
bepalingen van het douanewetboek van de Unie
TITEL I
ALGEMENE BEPALINGEN
HOOFDSTUK 1

Toepassingsgebied van de douanewetgeving, missie van de douane en
definities
Artikel 1
Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
1. landbouwpolitieke maatregel: de bepalingen betreffende invoer- en
uitvoerverrichtingen ten aanzien van producten die onder bijlage
71-02, punten 1, 2 en 3, vallen;
2. ATA-carnet: een internationaal douanedocument voor tijdelijke in
voer, afgegeven in het kader van de ATA-overeenkomst of de
overeenkomst van Istanbul;
3. ATA-overeenkomst: de douaneovereenkomst inzake het carnet
ATA voor de tijdelijke invoer van goederen, gedaan te Brussel
op 6 december 1961;
4. overeenkomst van Istanbul: de overeenkomst inzake tĳdelĳke in
voer, gedaan te Istanbul op 26 juni 1990;
5. bagage: alle goederen die op enigerlei wijze worden vervoerd in
samenhang met een reis van een natuurlijke persoon;
6. wetboek: Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parle
ment en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het
douanewetboek van de Unie;
7. EU-luchthaven: een luchthaven in het douanegebied van de Unie;
8. EU-haven: een zeehaven in het douanegebied van de Unie;
9. overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake
douanevervoer: de overeenkomst betreffende een gemeenschappe
lijke regeling inzake douanevervoer (1);
10. land dat deelneemt aan het gemeenschappelijk douanevervoer: elk
ander land dan een lidstaat van de Unie dat partij is bij de over
eenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake dou
anevervoer;
(1) PB L 226 van 13.8.1987, blz. 2.
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11. derde land: een land of gebied buiten het douanegebied van de
Unie;

12. CPD-carnet: een internationaal douanedocument voor de tijdelijke
invoer van vervoermiddelen, afgegeven in overeenstemming met de
overeenkomst van Istanbul;

13. douanekantoor van vertrek: het douanekantoor waar de douaneaan
gifte tot plaatsing van goederen onder een regeling douanevervoer
wordt aanvaard;

14. douanekantoor van bestemming: het douanekantoor waar de onder
een regeling douanevervoer geplaatste goederen worden aange
bracht om de regeling te beëindigen;

15. douanekantoor van eerste binnenkomst: het douanekantoor dat be
voegd is voor het douanetoezicht op de plaats waar het vervoer
middel waarmee de goederen worden vervoerd, aankomt in het
douanegebied van de Unie vanuit een gebied buiten dat douanege
bied;

16. douanekantoor van uitvoer: het douanekantoor waar de aangifte tot
uitvoer of de aangifte tot wederuitvoer wordt ingediend voor goe
deren die het douanegebied van de Unie verlaten;

17. douanekantoor van plaatsing: het douanekantoor dat is vermeld in
de vergunning voor een bijzondere regeling zoals bedoeld in arti
kel 211, lid 1, van het wetboek, en dat gemachtigd is om goederen
voor een bijzondere regeling vrij te geven;

18. registratie- en identificatienummer van marktdeelnemer (Economic
Operators Registration and Identification number of EORI-num
mer): een identificatienummer dat uniek is in het douanegebied
van de Unie en door een douaneautoriteit aan een marktdeelnemer
of een andere persoon wordt toegekend om hem voor douanedoel
einden te registreren;

19. exporteur:

a) de in het douanegebied van de Unie gevestigde persoon die, op
het tijdstip waarop de aangifte wordt aanvaard, het contract heeft
met de geadresseerde in het derde land en de macht heeft om te
beslissen dat de goederen naar een bestemming buiten het dou
anegebied van de Unie zullen worden gebracht,

b) de particulier die de uit te voeren goederen bij zich draagt
wanneer deze goederen deel uitmaken van zijn persoonlijke
bagage,

c) in andere gevallen, de in het douanegebied van de Unie geves
tigde persoon die de macht heeft om te beslissen dat de goede
ren naar een bestemming buiten het douanegebied van de Unie
zullen worden gebracht;
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20. algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen: de beginselen
waarvoor in een land op een bepaald tijdstip een algemene con
sensus of ruime gezaghebbende steun bestaat ten aanzien van welke
economische middelen en verplichtingen als activa en passiva moe
ten worden geboekt, welke wijzigingen in de activa en passiva
dienen te worden geregistreerd, hoe de activa en passiva en de
wijzigingen daarvan moeten worden gemeten, welke gegevens
openbaar moeten worden gemaakt en hoe deze openbaarmaking
dient te geschieden, alsmede welke financiële staten moeten worden
opgemaakt;
21. goederen zonder handelskarakter:
a) goederen die deel uitmaken van een door een particulier aan een
particulier gerichte zending, wanneer de zending:
i) een incidenteel karakter draagt,
ii) goederen bevat die uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk
gebruik door de geadresseerde dan wel voor gebruik door
leden van zijn gezin, mits uit de aard of de hoeveelheid van
de goederen geen commerciële bijbedoelingen blijken,
iii) zonder enige vorm van betaling door de afzender aan de
geadresseerde wordt gezonden;
b) goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van
reizigers, waarbij sprake is van:
i) een incidenteel karakter, en
ii) uitsluitend goederen die bestemd zijn voor persoonlijk ge
bruik door de reiziger dan wel voor gebruik door leden van
zijn gezin, of goederen bestemd om als geschenk te worden
aangeboden, mits uit de aard en de hoeveelheid van de goe
deren blijkt dat zij niet om commerciële redenen worden inof uitgevoerd;
22. masterreferentienummer (MRN): het door de bevoegde douaneau
toriteit toegekende registratienummer aan aangiften of kennisgevin
gen zoals bedoeld in artikel 5, punten 9 tot en met 14, van het
wetboek, aan TIR-operaties of aan bewijzen van de douanestatus
van Uniegoederen;
23. aanzuiveringstermijn: de termijn waarbinnen goederen die onder
een bijzondere regeling zijn geplaatst, met uitzondering van dou
anevervoer, of veredelingsproducten onder een volgende douanere
geling moeten worden geplaatst, moeten worden vernietigd, uit het
douanegebied van de Unie moeten worden gebracht of de voor
geschreven bijzondere bestemming moeten krijgen. In het geval van
passieve veredeling is de aanzuiveringstermijn de termijn waarbin
nen tijdelijk uitgevoerde goederen in de vorm van veredelingspro
ducten opnieuw in het douanegebied van de Unie kunnen worden
ingevoerd en in het vrije verkeer worden gebracht, teneinde in
aanmerking te kunnen komen voor volledige of gedeeltelijke vrij
stelling van invoerrechten;
24. goederen in postzendingen: andere goederen dan brievenpost, die
deel uitmaken van een postpakket of collo en door of onder de
verantwoordelijkheid van een postaanbieder worden vervoerd over
eenkomstig de bepalingen van het Wereldpostverdrag, dat op 10 juli
1984 onder auspiciën van de Verenigde Naties tot stand is geko
men;
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25. postaanbieder: een exploitant die is gevestigd in en aangewezen
door een lidstaat om de onder het Wereldpostverdrag vallende inter
nationale diensten te verlenen;

26. brievenpost: brieven, briefkaarten, braillestukken en van invoer- of
uitvoerrechten vrijgesteld drukwerk;

27. passieve veredeling IM/EX: de invoer van uit equivalente goederen
verkregen veredelingsproducten in het kader van de regeling pas
sieve veredeling voorafgaand aan de uitvoer van de goederen die zij
vervangen zoals bedoeld in artikel 223, lid 2, onder d), van het
wetboek;

28. passieve veredeling EX/IM: de uitvoer van Uniegoederen in het
kader van de regeling passieve veredeling voorafgaand aan de in
voer van veredelingsproducten;

29. actieve veredeling EX/IM: de uitvoer van uit equivalente goederen
verkregen veredelingsproducten in het kader van de regeling actieve
veredeling voorafgaand aan de invoer van de goederen die zij ver
vangen zoals bedoeld in artikel 223, lid 2, onder c), van het wet
boek;

30. actieve veredeling IM/EX: de invoer van niet-Uniegoederen in het
kader van de regeling actieve veredeling voorafgaand aan de uit
voer van veredelingsproducten;

31. particulier: natuurlijke persoon die geen als zodanig handelende
belastingplichtige is zoals omschreven in Richtlijn 2006/112/EG
van de Raad;

32. publiek douane-entrepot type I: een publiek douane-entrepot waar
de verantwoordelijkheden zoals bedoeld in artikel 242, lid 1, van
het wetboek, berusten bij de houder van de vergunning en de
houder van de regeling;

33. publiek douane-entrepot type II: een publiek douane-entrepot waar
de verantwoordelijkheden zoals bedoeld in artikel 242, lid 2, van
het wetboek, berusten bij de houder van de regeling;

34. enkel vervoersdocument: in de context van douanestatus, een in een
lidstaat afgegeven vervoersdocument voor het vervoer van de goe
deren vanaf de plaats van vertrek in het douanegebied van de Unie
tot de plaats van bestemming in dat gebied onder verantwoordelijk
heid van de vervoerder die het document heeft afgegeven;

35. gebied met een bijzonder fiscaal regime: een deel van het dou
anegebied van de Unie waar de bepalingen van Richtlijn
2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde
waarde of van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december
2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende
intrekking van Richtlijn 92/12/EEG niet van toepassing zijn;
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36. controlekantoor:

a) in geval van tijdelijke opslag zoals bedoeld in titel IV van het
wetboek of in geval van andere bijzondere regelingen dan dou
anevervoer zoals bedoeld in titel VII van het wetboek, het in de
vergunning vermelde douanekantoor dat toeziet op de tijdelijke
opslag van de goederen of de bijzondere regeling in kwestie;

b) in geval van een vereenvoudigde douaneaangifte zoals bedoeld
in artikel 166 van het wetboek, gecentraliseerde vrijmaking zo
als bedoeld in artikel 179 van het wetboek of inschrijving in de
administratie zoals bedoeld in artikel 182 van het wetboek, het
in de vergunning vermelde douanekantoor dat toeziet op de
plaatsing van de goederen onder de douaneregeling in kwestie;

37. TIR-overeenkomst: de douaneovereenkomst inzake het internatio
nale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR, gedaan
te Genève op 14 november 1975;

38. TIR-operatie: de overbrenging van goederen binnen het douanege
bied van de Unie overeenkomstig de TIR-overeenkomst;

39. overlading: het omladen van producten en goederen die zich aan
boord van het ene vervoermiddel bevinden, op of in een ander
vervoermiddel;

40. reiziger: een natuurlijke persoon die:

a) het douanegebied van de Unie tijdelijk binnenkomt en daar niet
zijn gewone verblijfplaats heeft, of

b) terugkeert naar het douanegebied van de Unie, waar hĳ zĳn
gewone verblĳfplaats heeft, na tĳdelĳk buiten dat gebied te
hebben verbleven, of

c) het douanegebied van de Unie, waar hĳ zĳn gewone
verblĳfplaats heeft, tijdelijk verlaat, of

d) het douanegebied van de Unie, waar hĳ niet zĳn gewone
verblĳfplaats heeft, na een tĳdelĳk verblĳf verlaat;

41. resten en afval:

a) goederen of producten die zijn ingedeeld als resten en afval in
overeenstemming met de gecombineerde nomenclatuur, of

b) in de context van bijzondere bestemming of actieve veredeling,
goederen of producten die bij een veredelingshandeling zijn ont
staan, geen of slechts geringe economische waarde hebben en
niet kunnen worden gebruikt zonder verdere verwerking;
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42. laadbord: een constructie op de vloer waarvan een bepaalde hoe
veelheid goederen kan worden bijeengeplaatst teneinde als een een
heid te worden behandeld met het oog op het vervoer, het laden en
lossen of het opstapelen met behulp van mechanische werktuigen.
Deze constructie bestaat uit ofwel twee door verbindingsstukken
aan elkaar bevestigde vloeren ofwel een op poten rustende vloer;
de totale hoogte is zo gering mogelijk, doch voldoende voor het
vervoer en voor het laden en lossen met vorkheftrucks of hef
wagens; een laadbord kan al dan niet zijn voorzien van een boven
bouw;

43. EU-fabrieksschip: een vaartuig dat in een tot het douanegebied van
de Unie behorend deel van het grondgebied van een lidstaat is
geregistreerd, de vlag van een lidstaat voert en geen zeevisserij
producten vangt maar wel aan boord verwerkt;

44. EU-vissersvaartuig: een vaartuig dat in een tot het douanegebied
van de Unie behorend deel van het grondgebied van een lidstaat is
geregistreerd, de vlag van een lidstaat voert, en zeevisserijproducten
vangt en eventueel ook aan boord verwerkt;

45. lijndienst: een dienst waarbij goederen per schip worden vervoerd
uitsluitend tussen EU-havens en het schip van of naar geen enkele
plaats buiten het douanegebied van de Unie of in een vrije zone in
een EU-haven vaart of een dergelijke plaats aandoet.

HOOFDSTUK 2

Rechten

en

plichten

van personen in
douanewetgeving

het

kader

van

de

Afdeling 1
Informatieverstrekking
Onderafdeling 1
Gemeenschappelijke
gegevensvereisten
voor
uitwisseling en de opslag van informatie

de

Artikel 2
Gemeenschappelijke gegevensvereisten
(Artikel 6, lid 2, van het wetboek)
1.
Voor de uitwisseling en de opslag van informatie die voor aan
vragen en beschikkingen vereist is, gelden de in bijlage A vastgestelde
gemeenschappelijke gegevensvereisten.

2.
Voor de uitwisseling en de opslag van informatie die voor aan
giften, kennisgevingen en bewijs van douanestatus vereist is, gelden de
in bijlage B vastgestelde gemeenschappelijke gegevensvereisten.
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3.
Tot de datum waarop de eerste fase van de upgrade van het BTIsysteem (bindende tariefinlichtingen) en het Surveillance 2-systeem zo
als bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU is uitge
rold, is in afwijking van lid 1 van dit artikel kolom 1a van bijlage A bij
deze verordening niet van toepassing en zijn de respectieve gegevens
vereisten die zijn vastgesteld in de bijlagen 2-5 bij Gedelegeerde Ver
ordening (EU) 2016/341 van de Commissie (1), van toepassing.

Tot de datum van de upgrade van het AEO-systeem zoals bedoeld in de
bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU is in afwijking van lid 1 van
dit artikel kolom 2 van bijlage A bij deze verordening niet van toepas
sing en zijn de respectieve gegevensvereisten die zijn vastgesteld in de
bijlagen 6 en 7 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341, van
toepassing.

4.
Wat de IT-systemen betreft die in bijlage 1 bij Gedelegeerde Ver
ordening (EU) 2016/341 zijn opgenomen, zijn in afwijking van lid 2
van dit artikel de gemeenschappelijke gegevensvereisten die in bijlage B
bij deze verordening zijn vastgesteld, niet van toepassing tot de respec
tieve datums van de uitrol of de upgrade van de relevante IT-systemen
zoals bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU.

Wat de IT-systemen betreft die in bijlage 1 bij Gedelegeerde Verorde
ning (EU) 2016/341 zijn opgenomen, zijn de uitwisseling en de opslag
van informatie die voor aangiften, kennisgevingen en bewijs van dou
anestatus vereist is, onderworpen aan de gegevensvereisten die in bij
lage 9 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 zijn vastgesteld, tot
de respectieve datums van de uitrol of de upgrade van de relevante ITsystemen zoals bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit
2014/255/EU.

Wanneer de gegevensvereisten voor de uitwisseling en de opslag van
informatie die voor aangiften, kennisgevingen en bewijs van douanesta
tus vereist is, niet zijn vastgesteld in bijlage 9 bij Gedelegeerde Ver
ordening (EU) 2016/341, dragen de lidstaten er zorg voor dat de res
pectieve gegevensvereisten waarborgen dat de bepalingen betreffende
deze aangiften, kennisgevingen en bewijs van douanestatus kunnen wor
den toegepast.

5.
Tot de datum van de uitrol van het DWU-systeem Douanebeschik
kingen zoals bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU
kunnen de douaneautoriteiten besluiten dat passende alternatieve gege
vensvereisten voor de in bijlage A bij deze verordening vastgestelde
vereisten van toepassing zijn op de volgende aanvragen en vergunnin
gen:

a) aanvragen en vergunningen voor de vereenvoudiging van de bepa
ling van bedragen die deel uitmaken van de douanewaarde van de
goederen;
(1) Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 van de Commissie van 17 decem
ber 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees
Parlement en van de Raad met overgangsregels voor enkele bepalingen van
het douanewetboek van de Unie voor de gevallen waarin de relevante elek
tronische systemen nog niet operationeel zijn, en tot wijziging van Gedele
geerde Verordening (EU) 2015/2446 (PB L 69 van 15.3.2016, blz. 1).
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b) aanvragen en vergunningen voor doorlopende zekerheidstellingen;
c) aanvragen en vergunningen voor uitstel van betaling;
d) aanvragen en vergunningen voor het beheer van opslagruimten voor
tijdelijke opslag zoals bedoeld in artikel 148 van het wetboek;
e) aanvragen en vergunningen voor lijndiensten;
f)

aanvragen en vergunningen voor toegelaten afgever;

g) aanvragen en vergunningen voor de status van erkende weger van
bananen;
h) aanvragen en vergunningen voor zelfbeoordeling;
i)

aanvragen en vergunningen voor de status van toegelaten geadres
seerde voor TIR-operaties;

j)

aanvragen en vergunningen voor de status van toegelaten afzender
voor Uniedouanevervoer;

k) aanvragen en vergunningen voor de status van toegelaten geadres
seerde voor Uniedouanevervoer;
l)

aanvragen en vergunningen voor het gebruik van een verzegeling
van een bijzonder model;

m) aanvragen en vergunningen voor het gebruik van een aangifte voor
douanevervoer met beperkte gegevensset;
n) aanvragen en vergunningen voor het gebruik van een elektronisch
vervoersdocument als douaneaangifte.
6.
Wanneer een lidstaat in overeenstemming met lid 5 besluit dat
alternatieve gegevensvereisten van toepassing zijn, draagt hij er zorg
voor dat deze alternatieve gegevensvereisten hem in staat stellen na te
gaan of de voorwaarden voor het verlenen van de vergunning in kwestie
vervuld zijn en dat ten minste de volgende vereisten gelden:
a) de identificatie van de aanvrager/houder van de vergunning (gege
venselement 3/2 Identificatie aanvrager/houder van de vergunning of
beschikking of, wanneer er geen geldig EORI-nummer van de aan
vrager voorhanden is, gegevenselement 3/1 Aanvrager/houder van de
vergunning of beschikking);
b) het soort aanvraag of vergunning (gegevenselement 1/1 Code soort
aanvraag/beschikking);
c) het gebruik van de vergunning in een of meer lidstaten (gegevens
element 1/4 Geografische geldigheid — Unie), indien van toepas
sing.
7.
Tot de datum van de uitrol van het DWU-systeem Douanebeschik
kingen kunnen de douaneautoriteiten voor de volgende regelingen toe
staan dat de gegevensvereisten voor aanvragen en vergunningen die zijn
vastgesteld in bijlage 12 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341,
van toepassing zijn in plaats van de gegevensvereisten die zijn vast
gesteld in bijlage A bij deze verordening:
a) aanvragen en vergunningen voor het gebruik van de vereenvoudigde
aangifte;
b) aanvragen en vergunningen voor gecentraliseerde vrijmaking;
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c) aanvragen en vergunningen voor inschrijving in de administratie van
de aangever;
d) aanvragen en vergunningen voor het gebruik van de regeling actieve
veredeling;
e) aanvragen en vergunningen voor het gebruik van de regeling pas
sieve veredeling;
f) aanvragen en vergunningen voor het gebruik van de regeling bij
zondere bestemming;
g) aanvragen en vergunningen voor het gebruik van de regeling tijde
lijke invoer;
h) aanvragen en vergunningen voor het beheer van opslagruimten voor
de opslag in een douane-entrepot;
8.
Niettegenstaande lid 7 bevat de douaneaangifte, wanneer een aan
vraag voor een vergunning gebaseerd is op een douaneaangifte over
eenkomstig artikel 163, lid 1, van deze verordening, tot de datums van
de uitrol van het DWU-systeem Geautomatiseerd uitvoersysteem (AES)
of van de upgrade van de nationale invoersystemen de volgende gege
vens:
a) Gemeenschappelijke gegevensvereisten voor alle regelingen:
— de aard van de veredeling of het gebruik van de goederen,
— de technische omschrijving van de goederen en/of veredelings
producten en de wijze van identificatie,
— de voorziene aanzuiveringstermijn,
— het voorgestelde kantoor van aanzuivering (niet voor bijzondere
bestemming), en
— de plaats van veredeling of gebruik.
b) Specifieke gegevensvereisten voor actieve veredeling:
— de codes van de economische voorwaarden zoals bedoeld in het
aanhangsel van bijlage 12 bij Gedelegeerde Verordening (EU)
2016/341,
— het geraamde opbrengstpercentage of de wijze waarop dat per
centage moet worden vastgesteld, en
— of het bedrag aan invoerrechten moet worden berekend overeen
komstig artikel 86, lid 3, van het wetboek („ja” of „neen” ver
melden).
▼B
Onderafdeling 2
Registratie van personen bij de douaneautoriteiten

Artikel 3
Gegevens in het EORI-bestand
(Artikel 6, lid 2, van het wetboek)
Bij de registratie van een persoon verzamelen en bewaren de douaneau
toriteiten de in bijlage 12-01 vastgestelde gegevens betreffende die per
soon. Deze gegevens vormen het EORI-bestand.
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In afwijking van de eerste alinea zijn de in bijlage 12-01 opgenomen
gemeenschappelijke gegevensvereisten niet van toepassing tot de datum
van de upgrade van het EORI-systeem zoals vastgesteld in de bijlage bij
Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU.
Tot de datum van de upgrade van het EORI-systeem verzamelen en
bewaren de lidstaten de volgende gegevens zoals opgenomen in aan
hangsel E van bijlage 9 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341,
die het EORI-bestand vormen:
a) de gegevens die zijn vermeld in de punten 1 tot en met 4 van
aanhangsel E van bijlage 9 bij Gedelegeerde Verordening (EU)
2016/341;
b) indien door nationale systemen vereist, de gegevens die zijn vermeld
in de punten 5 tot en met 12 van aanhangsel E van bijlage 9 bij
Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341.
De lidstaten uploaden de in overeenstemming met de derde alinea van
dit artikel verzamelde gegevens op regelmatige basis naar het EORIsysteem.
In afwijking van de tweede en derde alinea van dit artikel kunnen de
lidstaten ervoor kiezen of zij het in bijlage 12-01, titel I, hoofdstuk 3,
punt 4 vermelde gegevenselement verzamelen. Wanneer dat element
door de lidstaten wordt verzameld, wordt het zo snel mogelijk na de
upgrade van het EORI-systeem naar dat systeem geüpload.
▼B
Artikel 4
Indiening van gegevens voor EORI-registratie
(Artikel 6, lid 4, van het wetboek)
De douaneautoriteiten kunnen toestaan dat personen de voor de EORIregistratie vereiste gegevens indienen met behulp van andere middelen
dan elektronischegegevensverwerkingstechnieken.

Artikel 5
Niet in het douanegebied van de Unie gevestigde marktdeelnemers
(Artikel 22, lid 2, en artikel 9, lid 2, van het wetboek)
1.
Een marktdeelnemer die niet in het douanegebied van de Unie
gevestigd is, dient zich te registreren voordat hij:
a) in het douanegebied van de Unie een andere dan een van de vol
gende douaneaangiften indient:
i) een douaneaangifte overeenkomstig de artikelen 135 tot en met
144;
ii) een douaneaangifte om goederen onder de regeling tijdelijke
invoer te plaatsen of een aangifte tot wederuitvoer om deze
regeling aan te zuiveren;
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iii) een douaneaangifte in het kader van de overeenkomst betref
fende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer (1),
ingediend door een marktdeelnemer die is gevestigd in een land
dat deelneemt aan het gemeenschappelijk douanevervoer;
iv) een douaneaangifte in het kader van de regeling Uniedouanever
voer, ingediend door een marktdeelnemer die is gevestigd in
Andorra of San Marino;
b) een summiere aangifte bij uitgaan of bij binnenbrengen indient in het
douanegebied van de Unie;
c) een aangifte tot tijdelijke opslag indient in het douanegebied van de
Unie;
d) optreedt als een vervoerder met het oog op vervoer over zee, over de
binnenwateren of door de lucht;
e) optreedt als een vervoerder die is aangesloten op het douanesysteem
en een van de kennisgevingen wenst te ontvangen waarin de dou
anewetgeving voorziet in verband met de indiening of de wijziging
van de summiere aangifte bij binnenbrengen.
2.
Niettegenstaande lid 1, onder a), ii), dienen marktdeelnemers die
niet in het douanegebied van de Unie gevestigd zijn, zich bij de dou
aneautoriteiten te registreren voordat zij een douaneaangifte indienen om
goederen onder de regeling tijdelijke invoer te plaatsen dan wel een
aangifte tot wederuitvoer indienen om deze regeling aan te zuiveren,
wanneer registratie vereist is om gebruik te maken van het gemeen
schappelijke systeem voor het beheer van zekerheden.
3.
Niettegenstaande lid 1, onder a), iii), dienen marktdeelnemers die
gevestigd zijn in een land dat deelneemt aan het gemeenschappelijk
douanevervoer, zich bij de douaneautoriteiten te registreren voordat zij
een douaneaangifte indienen in het kader van de overeenkomst betref
fende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer, wanneer
die aangifte wordt ingediend in plaats van een summiere aangifte bij
binnenbrengen of wordt gebruikt als een aangifte vóór vertrek.
4.
Niettegenstaande lid 1, onder a), iv), dienen marktdeelnemers die
in Andorra of San Marino gevestigd zijn, zich bij de douaneautoriteiten
te registreren voordat zij een douaneaangifte indienen in het kader van
de regeling Uniedouanevervoer, wanneer die aangifte wordt ingediend
in plaats van een summiere aangifte bij binnenbrengen of wordt ge
bruikt als een aangifte vóór vertrek.
5.
In afwijking van lid 1, onder d), dient een marktdeelnemer die
optreedt als een vervoerder met het oog op vervoer over zee, over de
binnenwateren of door de lucht, zich niet bij de douaneautoriteiten te
registreren wanneer hem een uniek derdeland-identificatienummer is
toegekend in het kader van een door de Unie erkend partnerschapspro
gramma met het bedrijfsleven van een derde land.
6.
Wanneer registratie vereist is overeenkomstig dit artikel, dient dit
te gebeuren bij de douaneautoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de
plaats waar de marktdeelnemer een aangifte indient of een beschikking
aanvraagt.
(1) PB L 226 van 13.8.1987, blz. 2.
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Artikel 6
Andere personen dan marktdeelnemers
(Artikel 9, lid 3, van het wetboek)
1.
Andere personen dan marktdeelnemers dienen zich te registreren
bij de douaneautoriteiten wanneer een van de volgende voorwaarden is
vervuld:
a) deze registratie is vereist krachtens de wetgeving van een lidstaat;
b) de persoon verricht handelingen waarvoor een EORI-nummer moet
worden verstrekt overeenkomstig bijlage A of bijlage B.
2.
In afwijking van lid 1 is registratie niet vereist wanneer een andere
persoon dan een marktdeelnemer slechts incidenteel een douaneaangifte
indient en de douaneautoriteiten zulks gerechtvaardigd achten.

Artikel 7
Ongeldigverklaring van een EORI-nummer
(Artikel 9, lid 4, van het wetboek)
1.
De douaneautoriteiten verklaren een EORI-nummer ongeldig in
elk van de volgende gevallen:
a) op verzoek van de geregistreerde persoon;
b) wanneer de douaneautoriteit er kennis van heeft dat de geregistreerde
persoon de activiteiten waarvoor de registratie vereist was, heeft
gestaakt.
2.
De douaneautoriteit registreert de datum van ongeldigverklaring
van het EORI-nummer en deelt deze mee aan de geregistreerde persoon.

Afdeling 2
Beschikkingen betreffende de toepassing van de
douanewetgeving
Onderafdeling 1
Het recht om te worden gehoord

Artikel 8
Termijn voor het recht om te worden gehoord
(Artikel 22, lid 6, van het wetboek)
1.
De termijn waarbinnen de aanvrager zijn standpunt kenbaar kan
maken voordat een voor hem ongunstige beschikking wordt gegeven,
bedraagt 30 dagen.
2.
Niettegenstaande lid 1 kunnen de douaneautoriteiten, wanneer de
beschikking betrekking heeft op de resultaten van de controle van goe
deren waarvoor geen summiere aangifte, aangifte tot tijdelijke opslag,
aangifte tot wederuitvoer of douaneaangifte is ingediend, eisen dat de
betrokkene zijn standpunt kenbaar maakt binnen 24 uur.

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 14
▼B
Artikel 9
Wijze van mededeling van de gronden
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
Wanneer de in artikel 22, lid 6, eerste alinea, van het wetboek bedoelde
mededeling wordt gedaan als onderdeel van het verificatie- of contro
leproces, kan zij worden verricht met behulp van andere middelen dan
elektronischegegevensverwerkingstechnieken.
Wanneer voor de indiening van de aanvraag of de mededeling van de
beschikking andere middelen dan elektronischegegevensverwerkings
technieken zijn gebruikt, kan de mededeling met behulp van dezelfde
middelen worden gedaan.

Artikel 10
Uitzonderingen op het recht om te worden gehoord
(Artikel 22, lid 6, tweede alinea, van het wetboek)
De specifieke gevallen waarin de aanvrager niet in de gelegenheid
wordt gesteld zijn standpunt kenbaar te maken, zijn de volgende:
a) wanneer de aanvraag voor een beschikking niet voldoet aan de voor
waarden van artikel 11;
b) wanneer de douaneautoriteiten de persoon die de summiere aangifte
bij binnenbrengen heeft ingediend, meedelen dat de goederen niet
mogen worden geladen in het geval van containervervoer over zee
en van luchtverkeer;
c) wanneer de beschikking betrekking heeft op een mededeling van een
besluit van de Commissie aan de aanvrager zoals bedoeld in arti
kel 116, lid 3, van het wetboek;
d) wanneer een EORI-nummer ongeldig moet worden verklaard.

Onderafdeling 2
Algemene

regels
betreffende
beschikkingen
aanleiding van aanvragen

naar

Artikel 11
Voorwaarden voor de aanvaarding van een aanvraag
(Artikel 22, lid 2, van het wetboek)
1.
Een aanvraag voor een beschikking betreffende de toepassing van
de douanewetgeving wordt aanvaard mits de volgende voorwaarden zijn
vervuld:
a) de aanvrager is, indien vereist krachtens de regeling waarop de aan
vraag ziet, geregistreerd overeenkomstig artikel 9 van het wetboek;
b) de aanvrager is, indien vereist krachtens de regeling waarop de aan
vraag ziet, gevestigd in het douanegebied van de Unie;
c) de aanvraag is ingediend bij een douaneautoriteit die is aangewezen
voor het in ontvangst nemen van aanvragen in de lidstaat van de
bevoegde douaneautoriteit zoals bedoeld in artikel 22, lid 1, derde
alinea, van het wetboek;
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d) de aanvraag ziet niet op een beschikking met hetzelfde oogmerk als
een vorige, tot dezelfde aanvrager gerichte beschikking, die gedu
rende het jaar voorafgaand aan de aanvraag nietig is verklaard of
ingetrokken op grond van het feit dat de aanvrager niet heeft voldaan
aan een krachtens die beschikking opgelegde verplichting.

2.
In afwijking van lid 1, onder d), bedraagt de daarin genoemde
termijn drie jaar wanneer de vorige beschikking nietig is verklaard
overeenkomstig artikel 27, lid 1, van het wetboek of wanneer de aan
vraag een overeenkomstig artikel 38 van het wetboek ingediende aan
vraag voor de status van geautoriseerde marktdeelnemer betreft.

Artikel 12
Beschikkingsbevoegde douaneautoriteit
(Artikel 22, lid 1, van het wetboek)
Wanneer het niet mogelijk is de bevoegde douaneautoriteit te bepalen
overeenkomstig artikel 22, lid 1, derde alinea, van het wetboek, is de
bevoegde douaneautoriteit de autoriteit van de plaats waar de admini
stratie en de documentatie van de aanvrager aan de hand waarvan de
douaneautoriteit een beschikking kan geven (hoofdboekhouding voor
douanedoeleinden), zich bevinden of waar deze toegankelijk zijn.

Artikel 13
Verlenging van de beschikkingstermijn
(Artikel 22, lid 3, van het wetboek)
1.
Wanneer de beschikkingsbevoegde douaneautoriteit, na aanvaar
ding van de aanvraag, het nodig acht de aanvrager aanvullende infor
matie te vragen om haar beschikking te kunnen geven, stelt zij een
termijn vast van ten hoogste 30 dagen waarbinnen de aanvrager die
informatie moet verstrekken. De in artikel 22, lid 3, van het wetboek
vastgestelde beschikkingstermijn wordt met dezelfde duur verlengd. De
aanvrager wordt in kennis gesteld van de verlenging van de beschik
kingstermijn.

2.
Wanneer artikel 8, lid 1, toepassing vindt, wordt de in artikel 22,
lid 3, van het wetboek vastgestelde beschikkingstermijn met 30 dagen
verlengd. De aanvrager wordt in kennis gesteld van de verlenging.

3.
Wanneer de beschikkingsbevoegde douaneautoriteit de termijn om
een andere douaneautoriteit te raadplegen, heeft verlengd, wordt de
beschikkingstermijn met dezelfde duur verlengd als de raadplegingster
mijn. De aanvrager wordt in kennis gesteld van de verlenging van de
beschikkingstermijn.

4.
Wanneer er ernstige vermoedens van een inbreuk op de dou
anewetgeving bestaan en de douaneautoriteiten op deze gronden een
onderzoek verrichten, wordt de beschikkingstermijn verlengd met de
tijd die nodig is om dat onderzoek te voltooien. Deze verlenging mag
niet meer dan negen maanden bedragen. De aanvrager wordt in kennis
gesteld van de verlenging, tenzij dit het onderzoek in het gedrang zou
brengen.
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Artikel 14
Datum van vankrachtwording
(Artikel 22, leden 4 en 5, van het wetboek)
In de volgende gevallen wordt de beschikking van kracht op een andere
datum dan die waarop de aanvrager de beschikking ontvangt of wordt
geacht deze te hebben ontvangen:
a) wanneer de beschikking gunstig is voor de aanvrager en de aan
vrager heeft verzocht om een andere datum waarop deze van kracht
wordt, wordt de beschikking van kracht op de door de aanvrager
gevraagde datum, mits deze later is dan de datum waarop de aan
vrager de beschikking ontvangt of wordt geacht te hebben ontvan
gen;
b) wanneer een eerdere beschikking met een beperkte geldigheidsduur
is gegeven en de huidige beschikking er alleen toe strekt die geldig
heidsduur te verlengen, wordt de beschikking van kracht vanaf de
dag na het verstrijken van de geldigheidsduur van de vorige beschik
king;
c) wanneer de beschikking pas van kracht wordt nadat de aanvrager
bepaalde formaliteiten heeft vervuld, wordt de beschikking van
kracht op de datum waarop de aanvrager de mededeling van de
bevoegde douaneautoriteit waarin wordt verklaard dat de formalitei
ten naar behoren zijn vervuld, ontvangt of wordt geacht te hebben
ontvangen.

Artikel 15
Herziening van een beschikking
(Artikel 23, lid 4, onder a), van het wetboek)
1.
De beschikkingsbevoegde douaneautoriteit gaat over tot herziening
van een beschikking in de volgende gevallen:
a) in geval van wijzigingen in de desbetreffende Uniewetgeving die
gevolgen hebben voor de beschikking;
b) indien noodzakelijk naar aanleiding van het uitgeoefende toezicht;
c) indien noodzakelijk naar aanleiding van informatie verstrekt door de
houder van de beschikking overeenkomstig artikel 23, lid 2, van het
wetboek, of door andere autoriteiten.
2.
De beschikkingsbevoegde douaneautoriteit deelt het resultaat van
de herziening mee aan de houder van de beschikking.

Artikel 16
Schorsing van een beschikking
(Artikel 23, lid 4, onder b), van het wetboek)
1.
De beschikkingsbevoegde douaneautoriteit gaat over tot schorsing
van de beschikking in plaats van nietigverklaring, intrekking of wijzi
ging overeenkomstig artikel 23, lid 3, en de artikelen 27 of 28 van het
wetboek wanneer:
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a) die douaneautoriteit van oordeel is dat er voldoende redenen zijn om
de beschikking nietig te verklaren, in te trekken of te wijzigen, maar
zij nog niet over alle nodige elementen voor die nietigverklaring,
intrekking of wijziging beschikt;
b) die douaneautoriteit van oordeel is dat de voorwaarden voor de
beschikking niet zijn vervuld of dat de houder van de beschikking
de verplichtingen uit hoofde van die beschikking niet nakomt, en het
passend is dat de houder van de beschikking de tijd krijgt om maat
regelen te treffen ter waarborging van de naleving van de voorwaar
den of van de verplichtingen;
c) de houder van de beschikking om de schorsing verzoekt omdat hij
tijdelijk niet in staat is aan de voorwaarden voor de beschikking te
voldoen of de verplichtingen uit hoofde van die beschikking na te
komen.
2.
In de in lid 1, onder b) en c), bedoelde gevallen stelt de houder
van de beschikking de beschikkingsbevoegde douaneautoriteit in kennis
van de maatregelen die hij zal nemen om te waarborgen dat de voor
waarden of de verplichtingen zullen worden nageleefd, en van de tijd
die hij nodig heeft om deze maatregelen te nemen.

Artikel 17
Duur van de schorsing van een beschikking
(Artikel 23, lid 4, onder b), van het wetboek)
1.
In de in artikel 16, lid 1, onder a), bedoelde gevallen komt de door
de bevoegde douaneautoriteit bepaalde duur van de schorsing overeen
met de termijn die die douaneautoriteit nodig heeft om vast te stellen of
aan de voorwaarden voor nietigverklaring, intrekking of wijziging is
voldaan. Die termijn kan niet meer dan 30 dagen bedragen.
Wanneer de douaneautoriteit van oordeel is dat de houder van de be
schikking mogelijkerwijs niet voldoet aan de criteria van artikel 39,
onder a), van het wetboek, wordt de beschikking evenwel geschorst
totdat is vastgesteld of er ernstige of herhaalde overtredingen zijn be
gaan door een van de volgende personen:
a) de houder van de beschikking;
b) de persoon die aan het hoofd staat van het bedrijf dat houder is van
de desbetreffende beschikking, of die zeggenschap heeft over de
leiding ervan;
c) de persoon die verantwoordelijk is voor douanezaken in het bedrijf
dat houder is van de desbetreffende beschikking.
2.
In de in artikel 16, lid 1, onder b) en c), bedoelde gevallen komt
de door de beschikkingsbevoegde douaneautoriteit bepaalde duur van de
schorsing overeen met de door de houder van de beschikking mee
gedeelde termijn overeenkomstig artikel 16, lid 2. De duur van de
schorsing kan in voorkomend geval verder worden verlengd op verzoek
van de houder van de beschikking.
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De duur van de schorsing kan verder worden verlengd met de tijd die
de bevoegde douaneautoriteit nodig heeft om na te gaan of deze maat
regelen de naleving van de voorwaarden of van de verplichtingen waar
borgen. Deze verlenging mag niet meer dan 30 dagen bedragen.
3.
Wanneer de beschikkingsbevoegde douaneautoriteit, na de schor
sing van een beschikking, voornemens is die beschikking nietig te ver
klaren, in te trekken of te wijzigen overeenkomstig artikel 23, lid 3, of
de artikelen 27 of 28 van het wetboek, wordt de duur van de schorsing
zoals bepaald overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit artikel in voor
komend geval verlengd totdat de beschikking tot nietigverklaring, in
trekking of wijziging van kracht wordt.

Artikel 18
Einde van de schorsing
(Artikel 23, lid 4, onder b), van het wetboek)
1.
Een schorsing van een beschikking eindigt bij het verstrijken van
de duur van de schorsing, tenzij vóór het verstrijken van die duur zich
een van de volgende situaties voordoet:
a) de schorsing wordt herroepen omdat er, in de gevallen zoals bedoeld
in artikel 16, lid 1, onder a), geen redenen zijn om de beschikking
nietig te verklaren, in te trekken of te wijzigen overeenkomstig ar
tikel 23, lid 3, en de artikelen 27 of 28 van het wetboek, in welk
geval de schorsing eindigt op de datum van herroeping;
b) de schorsing wordt herroepen omdat, in de gevallen zoals bedoeld in
artikel 16, lid 1, onder b) en c), de houder van de beschikking, ten
genoegen van de beschikkingsbevoegde douaneautoriteit, de nodige
maatregelen heeft genomen om de naleving van de voorwaarden
voor de beschikking of van de verplichtingen uit hoofde van die
beschikking te waarborgen, in welk geval de schorsing eindigt op
de datum van herroeping;
c) de geschorste beschikking wordt nietig verklaard, ingetrokken of
gewijzigd, in welk geval de schorsing eindigt op de datum van
nietigverklaring, intrekking of wijziging.
2.
De beschikkingsbevoegde douaneautoriteit stelt de houder van de
beschikking in kennis van het einde van de schorsing.

Onderafdeling 3
Beschikkingen betreffende bindende inlichtingen

Artikel 19
Aanvraag voor een beschikking betreffende een bindende inlichting
(Artikel 22, lid 1, derde alinea, en artikel 6, lid 3, onder a), van het
wetboek)
1.
In afwijking van artikel 22, lid 1, derde alinea, van het wetboek
wordt een aanvraag voor een beschikking betreffende een bindende
inlichting tezamen met eventuele begeleidende of ondersteunende docu
menten ingediend bij de bevoegde douaneautoriteit in de lidstaat waar
de aanvrager gevestigd is, of bij de bevoegde douaneautoriteit in de
lidstaat waar gebruik zal worden gemaakt van de inlichting.

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 19
▼B
2.
Door de indiening van een aanvraag voor een beschikking betref
fende een bindende inlichting wordt de aanvrager geacht ermee in te
stemmen dat alle gegevens in verband met de beschikking, daaronder
begrepen foto’s, afbeeldingen en brochures, met uitzondering van ver
trouwelijke informatie, openbaar worden gemaakt via de internetsite van
de Commissie. Bij de openbaarmaking van gegevens wordt het recht op
bescherming van persoonsgegevens in acht genomen.
3.
Wanneer er geen elektronisch systeem bestaat om een aanvraag
voor een beschikking inzake een bindende oorsprongsinlichting (BOI)
in te dienen, kunnen de lidstaten toestaan dat een dergelijke aanvraag
wordt ingediend met behulp van andere middelen dan elektronischege
gevensverwerkingstechnieken.

Artikel 20
Termijnen
(Artikel 22, lid 3, van het wetboek)
1.
Wanneer de Commissie de douaneautoriteiten ervan in kennis stelt
dat er in overeenstemming met artikel 34, lid 10, onder a), van het
wetboek een schorsing geldt ten aanzien van het afgeven van BTI- en
BOI-beschikkingen, wordt de in artikel 22, lid 3, eerste alinea, van het
wetboek bedoelde beschikkingstermijn verder verlengd totdat de Com
missie de douaneautoriteiten ervan in kennis stelt dat de correctheid en
uniformiteit van de tariefindeling of oorsprongsbepaling gegarandeerd
is.
De in lid 1 verlengde termijn mag niet meer dan tien maanden bedra
gen, maar in uitzonderlijke omstandigheden kan nog een extra verlen
ging van ten hoogste vijf maanden worden toegepast.
2.
De in artikel 22, lid 3, tweede alinea, van het wetboek bedoelde
termijn kan meer dan 30 dagen bedragen wanneer het niet mogelijk is
om binnen die termijn een analyse te voltooien die de beschikkings
bevoegde douaneautoriteit nodig acht om haar beschikking te kunnen
nemen.

Artikel 21
Mededeling van BOI-beschikkingen
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
Wanneer een aanvraag voor een BOI-beschikking is ingediend met
behulp van andere middelen dan elektronischegegevensverwerkingstech
nieken, kunnen de douaneautoriteiten de aanvrager in kennis stellen van
de BOI-beschikking met behulp van andere middelen dan elektronische
gegevensverwerkingstechnieken.

Artikel 22
Beperking van de toepassing van de regels betreffende herziening en
schorsing
(Artikel 23, lid 4, van het wetboek)
De artikelen 15 tot en met 18 betreffende de herziening en de schorsing
van beschikkingen zijn niet van toepassing op beschikkingen inzake
bindende inlichtingen.
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Afdeling 3
Geautoriseerde marktdeelnemer
Onderafdeling 1
Voordelen

van

de
status
van
marktdeelnemer

geautoriseerde

Artikel 23
Faciliteiten met betrekking tot aangiften vóór vertrek
(Artikel 38, lid 2, onder b), van het wetboek)
1.
Wanneer een marktdeelnemer aan wie een vergunning voor veilig
heid is verleend zoals bedoeld in artikel 38, lid 2, onder b), van het
wetboek (AEOS), voor eigen rekening een aangifte vóór vertrek indient
in de vorm van een douaneaangifte of een aangifte tot wederuitvoer,
zijn geen andere dan de in die aangiften vermelde gegevens vereist.

2.
Wanneer een AEOS voor rekening van een andere persoon die
ook een AEOS is, een aangifte vóór vertrek indient in de vorm van een
douaneaangifte of aangifte tot wederuitvoer, zijn geen andere dan de in
die aangiften vermelde gegevens vereist.

Artikel 24
Gunstigere behandeling met betrekking tot risicobeoordeling en
controle
(Artikel 38, lid 6, van het wetboek)
1.
Een geautoriseerde marktdeelnemer (AEO) wordt aan minder fy
sieke en op documenten gebaseerde controles onderworpen dan andere
marktdeelnemers.

2.
Wanneer een AEOS een summiere aangifte bij binnenbrengen of,
in de gevallen zoals bedoeld in artikel 130 van het wetboek, een dou
aneaangifte of een aangifte tot tijdelijke opslag heeft ingediend of wan
neer een AEOS een kennisgeving heeft ingediend en toegang heeft
verleend tot de gegevens van zijn summiere aangifte bij binnenbrengen
in zijn computersysteem zoals bedoeld in artikel 127, lid 8, van het
wetboek, stelt het douanekantoor van eerste binnenkomst zoals bedoeld
in artikel 127, lid 3, eerste alinea, van het wetboek, de AEOS ervan in
kennis wanneer de zending is geselecteerd voor fysieke controle. Deze
kennisgeving wordt gedaan vóór de aankomst van de goederen in het
douanegebied van de Unie.

Deze kennisgeving wordt ook beschikbaar gesteld aan de vervoerder
indien deze verschillend is van de in de eerste alinea bedoelde AEOS,
op voorwaarde dat de vervoerder een AEOS is en hij aangesloten is op
de elektronische systemen voor de in de eerste alinea bedoelde aan
giften.

Deze kennisgeving wordt niet gedaan wanneer dit afbreuk kan doen aan
de te verrichten controles of de resultaten daarvan.
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3.
Wanneer een AEO een aangifte tot tijdelijke opslag of een dou
aneaangifte indient overeenkomstig artikel 171 van het wetboek, stelt
het douanekantoor dat bevoegd is om deze aangifte tot tijdelijke opslag
of deze douaneaangifte te ontvangen, de AEO ervan in kennis wanneer
de zending is geselecteerd voor douanecontrole. Deze kennisgeving
wordt gedaan vóór de aanbrenging van de goederen bij de douane.
Deze kennisgeving wordt niet gedaan wanneer dit afbreuk kan doen aan
de te verrichten controles of de resultaten daarvan.
4.
Wanneer door een AEO aangegeven zendingen zijn geselecteerd
voor een fysieke of op documenten gebaseerde controle, wordt deze
controle met voorrang verricht.
Op verzoek van een AEO kan de controle op een andere plaats worden
verricht dan de plaats waar de goederen bij de douane moeten worden
aangebracht.
5.
De in de leden 2 en 3 bedoelde kennisgevingen hebben geen
betrekking op de douanecontroles waartoe wordt beslist op basis van
de aangifte tot tijdelijke opslag of de douaneaangifte na de aanbrenging
van de goederen.

Artikel 25
Uitzondering op gunstige behandeling
(Artikel 38, lid 6, van het wetboek)
De in artikel 24 bedoelde gunstigere behandeling is niet van toepassing
op douanecontroles naar aanleiding van specifieke verhoogde dreigings
niveaus of controleverplichtingen uit hoofde van andere Uniewetgeving.
De douaneautoriteiten verrichten evenwel met voorrang de vereiste af
handelingstaken, formaliteiten en controles voor zendingen die door een
AEOS zijn aangegeven.

Onderafdeling 2
Aanvraag

voor

de
status
van
marktdeelnemer

geautoriseerde

Artikel 26
Voorwaarden voor de aanvaarding van een aanvraag voor de AEOstatus
(Artikel 22, lid 2, van het wetboek)
1.
Om de AEO-status aan te vragen, moeten niet alleen de voor
waarden voor de aanvaarding van een aanvraag zoals bedoeld in arti
kel 11, lid 1, zijn vervuld, maar moet de aanvrager ook een vragenlijst
voor zelfbeoordeling indienen, die door de douaneautoriteiten ter be
schikking wordt gesteld, tezamen met zijn aanvraag.
2.
Een marktdeelnemer dient één enkele aanvraag voor de AEO-sta
tus in voor al zijn vaste inrichtingen in het douanegebied van de Unie.
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Artikel 27
Bevoegde douaneautoriteit
(Artikel 22, lid 1, derde alinea, van het wetboek)
Wanneer de bevoegde douaneautoriteit niet kan worden bepaald over
eenkomstig artikel 22, lid 1, derde alinea, van het wetboek of artikel 12
van deze verordening, wordt de aanvraag ingediend bij de douaneauto
riteiten van de lidstaat waar de aanvrager een vaste inrichting heeft en
waar de informatie over zijn algemene logistieke beheersactiviteiten in
de Unie wordt bewaard of toegankelijk is zoals aangegeven in de aan
vraag.

Artikel 28
Beschikkingstermijn
(Artikel 22, lid 3, van het wetboek)
1.
De in artikel 22, lid 3, eerste alinea, van het wetboek bedoelde
beschikkingstermijn kan worden verlengd met ten hoogste 60 dagen.
2.
Wanneer er een strafrechtelijke procedure loopt waardoor het on
zeker is of de aanvrager aan de in artikel 39, onder a), van het wetboek
genoemde voorwaarden voldoet, wordt de beschikkingstermijn verlengd
met de tijd die nodig is om die procedure te voltooien.

Artikel 29
Datum van vankrachtwording van de AEO-vergunning
(Artikel 22, lid 4, van het wetboek)
In afwijking van artikel 22, lid 4, van het wetboek wordt de vergunning
waarbij de AEO-status wordt verleend („AEO-vergunning”), van kracht
op de vijfde dag nadat de beschikking is gegeven.

Artikel 30
Rechtsgevolgen van een schorsing
(Artikel 23, lid 4, onder b), van het wetboek)
1.
Wanneer een AEO-vergunning wordt geschorst wegens de nietnaleving van in artikel 39 van het wetboek genoemde criteria, wordt
iedere andere beschikking ten aanzien van die AEO die gebaseerd is op
de AEO-vergunning in het algemeen dan wel op een van de specifieke
criteria die tot de schorsing van de AEO-vergunning hebben geleid,
door de douaneautoriteit die de beschikking in kwestie heeft gegeven,
geschorst.
2.
De schorsing van een beschikking betreffende de toepassing van
de douanewetgeving ten aanzien van een AEO leidt niet tot een auto
matische schorsing van de AEO-vergunning.
3.
Wanneer een beschikking ten aanzien van een persoon die zowel
een AEOS is als een marktdeelnemer aan wie een vergunning voor
douanevereenvoudigingen is verleend zoals bedoeld in artikel 38, lid
2, onder a), van het wetboek (AEOC), wordt geschorst overeenkomstig
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artikel 16, lid 1, wegens niet-naleving van de voorwaarden van arti
kel 39, onder d), van het wetboek, wordt de AEOC-vergunning van
deze persoon geschorst maar blijft zijn AEOS-vergunning geldig.

Wanneer een beschikking ten aanzien van een persoon die zowel een
AEOS als een AEOC is, wordt geschorst overeenkomstig artikel 16, lid
1, wegens niet-naleving van de voorwaarden van artikel 39, onder e),
van het wetboek, wordt de AEOS-vergunning van deze persoon ge
schorst maar blijft zijn AEOC-vergunning geldig.

TITEL II
FACTOREN DIE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN DE TOEPASSING
VAN IN- OF UITVOERRECHTEN EN ANDERE MAATREGELEN
WAARAAN HET GOEDERENVERKEER IS ONDERWORPEN
HOOFDSTUK 1

Oorsprong van goederen
Afdeling 1
Niet-preferentiële oorsprong
Artikel 31
Goederen die geheel en al in één enkel land of gebied zijn verkregen
(Artikel 60, lid 1, van het wetboek)
De volgende goederen worden geacht geheel en al in één enkel land of
gebied te zijn verkregen:

a) in dat land of gebied gewonnen minerale producten;

b) aldaar geoogste producten van het plantenrĳk;

c) aldaar geboren en gehouden levende dieren;

d) producten afkomstig van aldaar gehouden levende dieren;

e) producten van de aldaar bedreven jacht en visserij;

f) producten van de zeevisserij en andere producten gewonnen door in
dat land of gebied geregistreerde schepen die de vlag van dat land of
gebied voeren, uit de zee buiten de territoriale wateren van enig land;

g) goederen die aan boord van fabrieksschepen zijn verkregen of ver
vaardigd uit de onder f) bedoelde producten van oorsprong uit dat
land of gebied, mits deze schepen in dat land of gebied zijn geregis
treerd en de vlag ervan voeren;
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h) producten gewonnen uit de buiten de territoriale wateren gelegen
zeebodem of de ondergrond ervan, mits dat land of gebied exclu
sieve rechten heeft op de exploitatie van deze zeebodem of de onder
grond ervan;
i) resten en afval afkomstig van fabricagehandelingen en artikelen die
niet meer in gebruik zijn, mits zij daar zijn verzameld en slechts voor
de terugwinning van grondstoffen kunnen dienen;
j) goederen die aldaar uitsluitend uit de onder a) tot en met i) bedoelde
producten zijn vervaardigd.

Artikel 32
Goederen bij de vervaardiging waarvan meer dan één land of
gebied betrokken is
(Artikel 60, lid 2, van het wetboek)
Goederen die zijn opgenomen in bijlage 22-01, worden geacht hun
laatste ingrijpende be- of verwerking, die hetzij tot de fabricage van
een nieuw product heeft geleid, hetzij een belangrijk fabricagestadium
vertegenwoordigt, te hebben ondergaan in het land of gebied waar aan
de in die bijlage genoemde regels is voldaan of dat door die regels
wordt aangewezen.

Artikel 33
Niet economisch verantwoorde be- of verwerking
(Artikel 60, lid 2, van het wetboek)
Een be- of verwerking die in een ander land of gebied plaatsvindt,
wordt als niet economisch verantwoord aangemerkt wanneer op basis
van de beschikbare feiten wordt vastgesteld dat die be- of verwerking
tot doel had de toepassing van de in artikel 59 van het wetboek be
doelde maatregelen te vermijden.
In het geval van goederen die onder bijlage 22-01 vallen, gelden de
residuele regels voor het hoofdstuk dat betrekking heeft op die goede
ren.
In het geval van goederen die niet onder bijlage 22-01 vallen, worden
zij, wanneer de laatste be- of verwerking als niet economisch verant
woord wordt aangemerkt, geacht hun laatste ingrijpende, economisch
verantwoorde be- of verwerking, die hetzij tot de fabricage van een
nieuw product heeft geleid, hetzij een belangrijk fabricagestadium ver
tegenwoordigt, te hebben ondergaan in het land of gebied waar het
grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis
van de waarde van de materialen.

Artikel 34
Minimale handelingen
(Artikel 60, lid 2, van het wetboek)
De volgende handelingen worden niet beschouwd als ingrijpende, eco
nomisch verantwoorde be- of verwerkingen om de oorsprong te ver
lenen:
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a) handelingen die dienen om producten tĳdens het vervoer en de op
slag in goede staat te bewaren (luchten, uitleggen, drogen,
verwĳderen van beschadigde delen en soortgelĳke handelingen) of
handelingen die de verzending of het vervoer vergemakkelijken;
b) eenvoudige handelingen die bestaan in het stofvrĳ maken, zeven,
sorteren, rangschikken, samenvoegen, wassen, snĳden;
c) veranderen van verpakking, splitsen en samenvoegen van colli, een
voudig plaatsen in flessen, flacons, blikken, zakken, kratten of do
zen, bevestigen op kaarten of platen en alle andere eenvoudige han
delingen in verband met de opmaak;
d) opmaken van goederen in stellen of assortimenten of voor de ver
koop aanbieden;
e) aanbrengen van merken, etiketten of andere soortgelijke onderschei
dingstekens op de producten zelf of op de verpakking;
f) eenvoudig samenvoegen van delen van producten tot een volledig
product;
g) demontage of gebruiksverandering;
h) een combinatie van twee of meer van de onder a) tot en met g)
genoemde handelingen.

Artikel 35
Toebehoren, reserveonderdelen of gereedschappen
(Artikel 60 van het wetboek)
1.
Toebehoren, reserveonderdelen of gereedschappen die worden ge
leverd samen met in de afdelingen XVI, XVII en XVIII van de gecom
bineerde nomenclatuur opgenomen goederen en die deel uitmaken van
de normale uitrusting daarvan, worden geacht dezelfde oorsprong te
hebben als die goederen.
2.
Essentiële reserveonderdelen bestemd voor in de afdelingen XVI,
XVII en XVIII van de gecombineerde nomenclatuur opgenomen goe
deren die voordien in het vrije verkeer in de Unie zijn gebracht, worden
geacht dezelfde oorsprong te hebben als die goederen indien het inbou
wen van de essentiële reserveonderdelen tijdens de productiefase de
oorsprong ervan niet zou hebben gewijzigd.
3.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder essentiële reserve
onderdelen verstaan onderdelen:
a) zonder welke het materieel, de machines, de apparaten of de voer
tuigen die in het vrije verkeer zijn gebracht of voordien werden
uitgevoerd, niet goed kunnen functioneren, en
b) die kenmerkend zĳn voor die goederen, en
c) die bestemd zijn voor het normale onderhoud ervan en voor de
vervanging van beschadigde of onbruikbaar geworden onderdelen
van dezelfde soort.
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Artikel 36
Neutrale elementen en verpakking
(Artikel 60 van het wetboek)
1.
Om te bepalen of goederen van oorsprong uit een land of gebied
zijn, wordt geen rekening gehouden met de oorsprong van de volgende
elementen:
a) energie en brandstof;
b) fabrieksuitrusting;
c) machines en werktuigen;
d) materialen die in de uiteindelijke samenstelling van het product niet
voorkomen en waarvan het ook niet de bedoeling is dat zij daarin
voorkomen.
2.
Wanneer volgens algemene regel 5 voor de interpretatie van de
gecombineerde nomenclatuur, die is opgenomen in bijlage I bij Ver
ordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (1), verpakkingsmiddelen voor
de vaststelling van de indeling worden aangemerkt als een deel van het
product, worden zij buiten beschouwing gelaten voor de vaststelling van
de oorsprong, behalve wanneer de regel in bijlage 22-01 voor de be
trokken goederen gebaseerd is op een percentage van de meerwaarde.

Afdeling 2
Preferentiële oorsprong
Artikel 37
Definities
Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:
1. begunstigd land: een in de lijst in bijlage II bij Verordening (EU)
nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad (2) opge
nomen land dat in aanmerking komt voor het stelsel van algemene
preferenties (SAP);
2. vervaardiging: elke soort be- of verwerking, met inbegrip van as
semblage;
3. materiaal: alle ingrediënten, grondstoffen, componenten, delen, enz.,
die bij de vervaardiging van het product worden gebruikt;
4. product: het product dat wordt vervaardigd, zelfs indien dit bestemd
is om later bij de vervaardiging van een ander product te worden
gebruikt;
5. goederen: zowel materialen als producten;
(1) Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking
tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief
(PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).
(2) Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad van
25 oktober 2012 houdende toepassing van een schema van algemene tarief
preferenties en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 732/2008 van de
Raad (PB L 303 van 31.10.2012, blz. 1).
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6. bilaterale cumulatie: een systeem op grond waarvan producten van
oorsprong uit de Unie kunnen worden beschouwd als materialen
van oorsprong uit een begunstigd land wanneer zij in dat begun
stigde land verder worden bewerkt of in een product opgenomen;
7. cumulatie met Noorwegen, Turkije of Zwitserland: een systeem op
grond waarvan producten van oorsprong uit Noorwegen, Turkije of
Zwitserland kunnen worden beschouwd als materialen van oor
sprong uit een begunstigd land wanneer zij in dat begunstigde
land verder worden bewerkt of in een product opgenomen en in
de Unie worden ingevoerd;
8. regionale cumulatie: een systeem op grond waarvan producten die
overeenkomstig deze afdeling van oorsprong zijn uit een land dat
lid is van een regionale groep, worden beschouwd als van oor
sprong uit een ander land van dezelfde regionale groep (of een
land van een andere regionale groep wanneer cumulatie tussen
groepen mogelijk is) wanneer zij aldaar verder worden bewerkt of
in een aldaar vervaardigd product opgenomen;
9. uitgebreide cumulatie: een systeem dat van toepassing is na inwil
liging door de Commissie van een daartoe strekkend verzoek van
een begunstigd land, op grond waarvan bepaalde materialen, van
oorsprong uit een land waarmee de Unie een vrijhandelsovereen
komst heeft overeenkomstig artikel XXIV van de Algemene Over
eenkomst inzake tarieven en handel (GATT), worden beschouwd
als materialen van oorsprong uit het betrokken begunstigde land
wanneer zij in dat land verder worden bewerkt of in een in dat
land vervaardigd product worden opgenomen;
10. onderling vervangbare materialen: materialen van dezelfde soort en
handelskwaliteit, met dezelfde technische en fysieke kenmerken en
waartussen geen onderscheid mogelijk is zodra zij in het eindpro
duct zijn opgenomen;
11. regionale groep: een groep landen waartussen regionale cumulatie
van toepassing is;
12. douanewaarde: de waarde zoals bepaald volgens de Overeenkomst
inzake de toepassing van artikel VII van de Algemene Overeen
komst inzake tarieven en handel van 1994 (WTO-overeenkomst
inzake douanewaarde);
13. waarde van de materialen: de douanewaarde ten tijde van de invoer
van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, of, indien
deze niet bekend is en niet kan worden vastgesteld, de eerste con
troleerbare prijs die voor de materialen in het land van productie is
betaald; wanneer de waarde van de gebruikte materialen van oor
sprong moet worden vastgesteld, is dit punt van overeenkomstige
toepassing;
14. prijs af fabriek: de prijs die voor het product af fabriek is betaald
aan de fabrikant in wiens bedrijf de laatste be- of verwerking is
verricht, voor zover in die prijs de waarde is begrepen van alle
gebruikte materialen en alle andere aan de vervaardiging verbonden
kosten, verminderd met alle binnenlandse belastingen die worden of
kunnen worden terugbetaald wanneer het verkregen product wordt
uitgevoerd.
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Wanneer de werkelijk betaalde prijs niet alle kosten omvat die
verbonden zijn aan de vervaardiging van het product in het land
van productie, is de prijs af fabriek de som van al die kosten,
verminderd met alle binnenlandse belastingen die worden of kunnen
worden terugbetaald wanneer het verkregen product wordt uitge
voerd.
Wanneer de laatste be- of verwerking aan een fabrikant is uit
besteed, kan de in de eerste alinea gebruikte term „fabrikant” ver
wijzen naar het bedrijf dat de be- of verwerking heeft uitbesteed;
15. maximuminhoud van niet van oorsprong zijnde materialen: de
maximale hoeveelheid niet van oorsprong zijnde materialen die is
toegestaan om een vervaardiging te beschouwen als een toereikende
be- of verwerking om de oorsprong te verlenen. Deze hoeveelheid
kan worden uitgedrukt in procenten van de prijs af fabriek van het
product of in procenten van het nettogewicht van de gebruikte
materialen van een bepaalde groep hoofdstukken, een hoofdstuk,
post of onderverdeling;
16. nettogewicht: het gewicht van de goederen zelf zonder verpakkings
materiaal en verpakkingsrecipiënten van welke soort dan ook;
17. hoofdstukken, posten en onderverdelingen: de hoofdstukken, posten
en onderverdelingen (vier- of zescijfercodes) van de nomenclatuur
die het geharmoniseerde systeem vormt met de wijzigingen inge
volge de aanbeveling van de Internationale Douaneraad van 26 juni
2004;
18. ingedeeld: de indeling van een product of materiaal onder een
bepaalde post of onderverdeling van het geharmoniseerde systeem;
19. zending: producten die ofwel
a) gelijktijdig van één exporteur naar één geadresseerde worden
gezonden, of
b) vergezeld gaan van één enkel vervoersdocument vanaf de ver
zending bij de exporteur tot de aankomst bij de geadresseerde
of, in afwezigheid van een dergelijk document, van één enkele
factuur;
20. exporteur: een persoon die goederen naar de Unie of naar een
begunstigd land uitvoert en die de oorsprong van de goederen
kan aantonen, ongeacht of hij de fabrikant ervan is of niet en
ongeacht of hij zelf de uitvoerformaliteiten verricht of niet;
21. geregistreerde exporteur:
a) een exporteur die in een begunstigd land is gevestigd en bij de
bevoegde autoriteiten van dat begunstigde land staat geregis
treerd voor de uitvoer van producten in het kader van het stelsel,
zowel naar de Unie als naar een ander begunstigd land waarmee
regionale cumulatie mogelijk is, of
b) een exporteur die in een lidstaat is gevestigd en bij de dou
aneautoriteiten van die lidstaat staat geregistreerd voor de uit
voer van producten van oorsprong uit de Unie die in het begun
stigde land in het kader van bilaterale cumulatie als materialen
zullen worden gebruikt, of
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c) een wederverzender van goederen die in een lidstaat is gevestigd
en bij de douaneautoriteiten van die lidstaat staat geregistreerd in
verband met het opstellen van vervangende attesten van oor
sprong om producten van oorsprong opnieuw te verzenden
naar elders in het douanegebied van de Unie of, in voorkomend
geval, naar Noorwegen, Turkije of Zwitserland (een geregis
treerde wederverzender);

22. attest van oorsprong: een door de exporteur of de wederverzender
van de goederen opgestelde verklaring dat de producten waarop het
attest betrekking heeft, aan de oorsprongsregels van het stelsel vol
doen.

Onderafdeling 1
Afgifte of opstelling van bewijzen van oorsprong

Artikel 38
Wijze van aanvraag voor en afgifte van het inlichtingenblad INF 4
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
1.
De aanvraag voor het inlichtingenblad INF 4 kan met behulp van
andere middelen dan elektronischegegevensverwerkingstechnieken wor
den gedaan en dient te voldoen aan de in bijlage 22-02 vermelde ge
gevensvereisten.

2.
Het inlichtingenblad INF 4 dient te voldoen aan de in bijlage 2202 vermelde gegevensvereisten.

Artikel 39
Wijze van aanvraag voor en afgifte van een vergunning toegelaten
exporteur
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
De aanvraag voor de status van toegelaten exporteur met het oog op het
opstellen van bewijzen van preferentiële oorsprong kan worden in
gediend en de vergunning toegelaten exporteur kan worden afgegeven
met behulp van andere middelen dan elektronischegegevensverwer
kingstechnieken.

Artikel 40
Wijze van aanvraag tot registratie als geregistreerde exporteur
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
Aanvragen om geregistreerde exporteur te worden, kunnen met behulp
van andere middelen dan elektronischegegevensverwerkingstechnieken
worden ingediend.
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Onderafdeling 2
Definitie
van
het
begrip
„producten
van
oorsprong”van toepassing in het kader van het SAP
van de Unie

Artikel 41
Algemene beginselen
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
De volgende producten worden geacht van oorsprong te zijn uit een
begunstigd land:
a) geheel en al in dat land verkregen producten in de zin van artikel 44;
b) in dat land verkregen producten, waarin materialen zijn verwerkt die
daar niet geheel en al zijn verkregen, mits deze materialen een
toereikende be- of verwerking hebben ondergaan in de zin van ar
tikel 45.

Artikel 42
Territorialiteitsbeginsel
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
1.
Aan de in deze onderafdeling beschreven voorwaarden voor het
verkrijgen van de oorsprong moet in het betrokken begunstigde land
zijn voldaan.
2.
Het begrip „begunstigd land” strekt zich uit tot en kan niet verder
reiken dan de grenzen van de territoriale zee van dat land in de zin van
het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (Ver
drag van Montego Bay van 10 december 1982).
3.
Indien producten van oorsprong uit een begunstigd land naar een
ander land zijn uitgevoerd en vervolgens terugkeren, worden zij als niet
van oorsprong beschouwd tenzij ten genoegen van de bevoegde autori
teiten kan worden aangetoond dat de volgende voorwaarden zijn ver
vuld:
a) de teruggekeerde producten zijn dezelfde als de eerder uitgevoerde
producten, en
b) zĳ hebben tĳdens de periode dat ze in dat land waren of waren
uitgevoerd geen andere behandelingen ondergaan dan die welke
noodzakelijk waren om ze in goede staat te bewaren.

Artikel 43
Geen behandeling
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
1.
De producten die voor het vrije verkeer in de Unie worden aange
geven, moeten dezelfde producten zijn als die welke zijn uitgevoerd uit
het begunstigde land waaruit zij geacht worden van oorsprong te zijn.
Zij mogen op geen enkele wijze gewijzigd zijn en ook geen andere
behandelingen hebben ondergaan dan die welke noodzakelijk zijn om
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ze in goede staat te bewaren, of dan de toevoeging of het aanbrengen
van merken, etiketten, verzegelingen of andere documentatie om te
garanderen dat is voldaan aan in de Unie toepasselijke specifieke bin
nenlandse vereisten, voordat zij voor het vrije verkeer worden aange
geven.
2.
De producten die worden ingevoerd in een begunstigd land met
het oog op cumulatie op grond van de artikelen 53, 54, 55 en 56,
moeten dezelfde producten zijn als die welke zijn uitgevoerd uit het
land waaruit zij geacht worden van oorsprong te zijn. Zij mogen op
geen enkele wijze gewijzigd zijn en ook geen andere behandelingen
hebben ondergaan dan die welke noodzakelijk zijn om ze in goede staat
te bewaren, voordat zij voor de betrokken douaneregeling in het land
van invoer worden aangegeven.
3.
De producten kunnen worden opgeslagen op voorwaarde dat zij in
het land of de landen van doorvoer onder douanetoezicht blijven.
4.
De zendingen kunnen door de exporteur of onder zijn verantwoor
delijkheid worden gesplitst, op voorwaarde dat de betrokken goederen
in het land of de landen van doorvoer onder douanetoezicht blijven.
5.
Aan de leden 1 tot en met 4 wordt geacht te zijn voldaan, tenzij de
douaneautoriteiten redenen hebben om het tegendeel aan te nemen; in
dergelijke gevallen kunnen de douaneautoriteiten de aangever verzoeken
te bewijzen dat hij aan de voorwaarden voldoet, welk bewijs op eni
gerlei wijze kan worden geleverd, onder meer aan de hand van ver
voersovereenkomsten zoals cognossementen of feitelijk of concreet be
wijsmateriaal zoals merktekens of nummers van colli of ander bewijs
materiaal betreffende de goederen zelf.

Artikel 44
Geheel en al verkregen producten
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
1.
De volgende producten worden geacht geheel en al in een begun
stigd land te zijn verkregen:
a) uit de zeebodem of de ondergrond ervan gewonnen minerale pro
ducten;
b) aldaar gekweekte of geoogste producten van het plantenrijk;
c) aldaar geboren en gehouden levende dieren;
d) producten afkomstig van aldaar gehouden levende dieren;
e) producten afkomstig van aldaar geboren en gehouden geslachte die
ren;
f) producten van de aldaar bedreven jacht en visserij;
g) producten van de aquacultuur wanneer de vis, schaal- en weekdieren
aldaar zijn geboren en gekweekt;
h) producten van de zeevisserij en andere buiten een territoriale zee
door zijn schepen uit de zee gewonnen producten;
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i) uitsluitend uit de onder h) bedoelde producten aan boord van zijn
fabrieksschepen vervaardigde producten;
j) aldaar verzamelde gebruikte artikelen die slechts voor de terugwin
ning van grondstoffen kunnen dienen;
k) resten en afval afkomstig van aldaar verrichte fabricagehandelingen;
l) producten gewonnen uit de buiten een territoriale zee gelegen zee
bodem of de ondergrond ervan, mits het begunstigde land exclu
sieve rechten heeft op de exploitatie van deze zeebodem of de
ondergrond ervan;
m) goederen die aldaar uitsluitend uit de onder a) tot en met l) bedoelde
producten zijn vervaardigd.
2.
De termen „zijn schepen” en „zijn fabrieksschepen” in lid 1, onder
h) en i), zijn slechts van toepassing op schepen en fabrieksschepen die
aan elk van de volgende vereisten voldoen:
a) zij zijn in het begunstigde land of in een lidstaat geregistreerd;
b) zij voeren de vlag van het begunstigde land of van een lidstaat;
c) zij voldoen aan een van de volgende voorwaarden:
i) zij behoren voor ten minste 50 % toe aan onderdanen van het
begunstigde land of van de lidstaten, of
ii) zij behoren toe aan vennootschappen:
— die hun hoofdkantoor en hun belangrijkste economische ac
tiviteiten in het begunstigde land of in de lidstaten hebben, en
— die voor ten minste 50 % toebehoren aan het begunstigde
land of de lidstaten, of aan openbare lichamen of onderdanen
van het begunstigde land of van de lidstaten.
3.
Aan elk van de voorwaarden van lid 2 kan in lidstaten of in
verschillende begunstigde landen worden voldaan, voor zover alle be
trokken begunstigde landen in aanmerking komen voor regionale cumu
latie overeenkomstig artikel 55, leden 1 en 5. In dat geval worden de
producten geacht de oorsprong te hebben van het begunstigde land
waarvan het schip of fabrieksschip de vlag voert overeenkomstig lid
2, onder b).
De eerste alinea is uitsluitend van toepassing indien aan de voorwaarden
in artikel 55, lid 2, onder a), c) en d), is voldaan.

Artikel 45
Toereikende be- of verwerking
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
1.
Onverminderd de artikelen 47 en 48 worden producten die niet
geheel en al zijn verkregen in het betrokken begunstigde land in de zin
van artikel 44, geacht aldaar van oorsprong te zijn, indien zij voldoen
aan de in bijlage 22-03 genoemde voorwaarden.
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2.
Indien een product dat overeenkomstig lid 1 de oorsprong van een
land heeft verkregen, in dat land verder wordt be- of verwerkt en
gebruikt als materiaal bij de vervaardiging van een ander product, wordt
geen rekening gehouden met de niet van oorsprong zijnde materialen
die bij de vervaardiging ervan kunnen zijn gebruikt.

Artikel 46
Gemiddelden
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
1.
Voor elk product wordt bepaald of aan de eisen van artikel 45, lid
1, is voldaan.
Wanneer de relevante regel evenwel gebaseerd is op een maximum
inhoud van niet van oorsprong zijnde materialen, kan voor de waarde
van de niet van oorsprong zijnde materialen overeenkomstig lid 2 een
gemiddelde worden berekend om rekening te houden met schommelin
gen in kosten en wisselkoersen.
2.
In het in lid 1, tweede alinea, bedoelde geval worden een gemid
delde prijs van het product af fabriek en een gemiddelde waarde van de
gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen berekend respectievelijk
op basis van de som van de prijzen af fabriek van de gehele verkoop
van dat product in het voorgaande boekjaar en de som van de waarde
van alle niet van oorsprong zijnde materialen die gebruikt zijn bij de
vervaardiging van het product in het voorgaande boekjaar, zoals gede
finieerd in het land van uitvoer of, wanneer cijfers voor een geheel
boekjaar ontbreken, een kortere periode die echter niet minder dan
drie maanden kan zijn.
3.
Exporteurs die gekozen hebben voor een berekening op basis van
gemiddelden, moeten deze methode consistent toepassen in het jaar
volgende op het referentieboekjaar dan wel, indien van toepassing, in
het jaar volgende op de kortere periode die als referentieperiode is
gebruikt. Zij mogen ophouden deze methode toe te passen wanneer
zij vaststellen dat in een bepaald boekjaar, of in een bepaalde kortere
representatieve periode van niet minder dan drie maanden, de schom
melingen in de kosten of wisselkoersen die de toepassing van die me
thode rechtvaardigden, hebben opgehouden.
4.
De in lid 2 bedoelde gemiddelden worden gebruikt als respectie
velijk de prijs af fabriek en de waarde van niet van oorsprong zijnde
materialen, om vast te stellen of voldaan is aan de voorwaarde van de
maximuminhoud van niet van oorsprong zijnde materialen.

Artikel 47
Ontoereikende be- of verwerking
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
1.
Onverminderd lid 3 worden de volgende behandelingen be
schouwd als ontoereikend om de oorsprong te verlenen, ongeacht of
aan de voorwaarden van artikel 45 wordt voldaan:
a) behandelingen om de producten tijdens vervoer en opslag in goede
staat te bewaren;
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b) splitsen en samenvoegen van colli;
c) wassen, schoonmaken; stofvrij maken, verwijderen van roest, olie,
verf of dergelijke;
d) strijken of persen van textiel en artikelen van textiel;
e) eenvoudig schilderen en polijsten;
f) ontvliezen of doppen en geheel of gedeeltelijk vermalen van rijst;
polijsten en glanzen van granen en rijst;
g) kleuren of aromatiseren van suiker of vormen van suikerklonten;
geheel of gedeeltelijk vermalen van kristalsuiker;
h) pellen, ontpitten en schillen van noten, vruchten en groenten;
i) aanscherpen, eenvoudig vermalen of versnijden;
j) zeven, sorteren, classificeren, assorteren (daaronder begrepen het
samenstellen van stellen of assortimenten van artikelen);
k) eenvoudig plaatsen in flessen, flacons, blikken, zakken, kratten of
dozen, bevestigen op kaarten of platen en alle andere eenvoudige
handelingen in verband met de opmaak;
l) aanbrengen of opdrukken van merken, etiketten, beeldmerken of
andere soortgelijke onderscheidingstekens op de producten zelf of
op de verpakking;
m) eenvoudig mengen van producten, ook van verschillende soorten;
mengen van suiker met enige stof;
n) eenvoudig toevoegen van water of verdunnen, drogen of denature
ren van producten;
o) eenvoudig samenvoegen van delen van artikelen tot een volledig
artikel en het uit elkaar nemen van producten;
p) slachten van dieren;
q) twee of meer van de onder a) tot en met p) genoemde handelingen
tezamen.
2.
Voor de toepassing van lid 1 worden behandelingen als eenvoudig
beschouwd wanneer voor het uitvoeren daarvan geen bijzondere vaar
digheden nodig zijn noch speciaal daarvoor gemaakte of geïnstalleerde
machines, apparaten of gereedschappen.
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3.
Om te bepalen of de be- of verwerkingen die een bepaald product
heeft ondergaan, ontoereikend zijn in de zin van lid 1, worden alle
behandelingen die dit product in een begunstigd land heeft ondergaan,
tezamen genomen.

Artikel 48
Algemene tolerantie
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
1.
In afwijking van artikel 45 en behoudens de leden 2 en 3 van dit
artikel mogen niet van oorsprong zijnde materialen die volgens de in de
lijst in bijlage 22-03 opgenomen voorwaarden bij de vervaardiging van
een bepaald product niet mogen worden gebruikt, toch worden gebruikt,
mits de totale waarde of het totale nettogewicht niet hoger is dan:
a) 15 % van het gewicht van het product voor producten die onder de
hoofdstukken 2 en 4 tot en met 24 van het geharmoniseerde systeem
vallen, met uitzondering van verwerkte visserijproducten van hoofd
stuk 16;
b) 15 % van de prijs af fabriek van het product voor andere producten,
behalve voor producten die onder de hoofdstukken 50 tot en met 63
van het geharmoniseerde systeem vallen, waarvoor de afwijkingen
gelden die in de aantekeningen 6 en 7 van deel I van bijlage 22-03
vermeld zijn.
2.
Lid 1 staat niet toe dat de percentages voor de maximuminhoud
van niet van oorsprong zijnde materialen zoals vastgesteld in de regels
in de lijst in bijlage 22-03, worden overschreden.
3.
De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op producten die geheel
en al zijn verkregen in een begunstigd land in de zin van artikel 44.
Onverminderd artikel 47 en artikel 49, lid 2, is de in die leden vast
gestelde afwijking toch van toepassing op de som van alle materialen
die bij de vervaardiging van een product worden gebruikt en waarvoor
de regel in de lijst in bijlage 22-03 vereist dat die materialen geheel en
al zijn verkregen.

Artikel 49
Determinerende eenheid
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
1.
De determinerende eenheid voor de toepassing van de bepalingen
van deze onderafdeling is het product dat bij de bepaling van de inde
ling volgens het geharmoniseerde systeem als de basiseenheid wordt
beschouwd.
2.
Wanneer een zending uit een aantal identieke producten bestaat
die onder dezelfde post van het geharmoniseerde systeem worden in
gedeeld, moet elk product voor de toepassing van de bepalingen van
deze onderafdeling afzonderlijk worden genomen.
3.
Wanneer volgens algemene regel 5 voor de interpretatie van het
geharmoniseerde systeem de verpakking meetelt voor het vaststellen van
de indeling, telt deze ook mee voor het vaststellen van de oorsprong.
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Artikel 50
Toebehoren, reserveonderdelen en gereedschappen
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
Toebehoren, reserveonderdelen en gereedschappen die samen met ma
terieel, machines, apparaten of voertuigen worden verzonden en deel
uitmaken van de normale uitrusting daarvan en in de prijs af fabriek
zijn begrepen, worden geacht één geheel te vormen met het materieel
respectievelijk de machines, apparaten of voertuigen in kwestie.
Artikel 51
Stellen en assortimenten
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
Stellen of assortimenten in de zin van algemene regel 3 b) voor de
interpretatie van het geharmoniseerde systeem worden als van oorsprong
beschouwd indien alle samenstellende delen van oorsprong zijn.
Een stel of assortiment bestaande uit producten van oorsprong en pro
ducten die niet van oorsprong zijn, wordt toch als van oorsprong be
schouwd indien de waarde van de producten die niet van oorsprong
zijn, niet hoger is dan 15 % van de prijs af fabriek van het stel of
assortiment.
Artikel 52
Neutrale elementen
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
Om te bepalen of een product een product van oorsprong is, behoeft
niet te worden nagegaan wat de oorsprong is van bij de vervaardiging
van dat product gebruikte:
a) energie en brandstof;
b) fabrieksuitrusting;
c) machines en werktuigen;
d) goederen die in de uiteindelijke samenstelling van het product niet
voorkomen en waarvan het ook niet de bedoeling is dat zij daarin
voorkomen.

Onderafdeling 3
Regels voor de cumulatie en voor het beheer van
voorradenvan toepassing in het kader van het SAP
van de Unie

Artikel 53
Bilaterale cumulatie
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
Door bilaterale cumulatie kunnen producten van oorsprong uit de Unie
worden beschouwd als materialen van oorsprong uit een begunstigd
land wanneer zij in een in dat land vervaardigd product worden opge
nomen, mits de aldaar uitgevoerde be- of verwerkingen meer inhouden
dan de in artikel 47, lid 1, beschreven behandelingen.
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De artikelen 41 tot en met 52 en de bepalingen betreffende de controle
achteraf van bewijzen van oorsprong zijn van overeenkomstige toepas
sing op uitvoer uit de Unie naar een begunstigd land met het oog op
bilaterale cumulatie.

Artikel 54
Cumulatie met Noorwegen, Turkije of Zwitserland
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
1.
Door cumulatie met Noorwegen, Turkije of Zwitserland kunnen
producten van oorsprong uit deze landen worden beschouwd als mate
rialen van oorsprong uit een begunstigd land, mits de aldaar uitgevoerde
be- of verwerkingen meer inhouden dan de in artikel 47, lid 1, beschre
ven behandelingen.
2.
De cumulatie met Noorwegen, Turkije of Zwitserland is niet van
toepassing op producten die onder de hoofdstukken 1 tot en met 24 van
het geharmoniseerde systeem vallen.

Artikel 55
Regionale cumulatie
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
1.
Regionale cumulatie is van toepassing op de volgende vier afzon
derlijke regionale groepen:
a) Groep I: Brunei, Cambodja, Filipijnen, Indonesië, Laos, Maleisië,
Myanmar/Birma, Thailand en Vietnam;
b) Groep II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Peru en Venezuela;
c) Groep III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldiven, Nepal, Pakistan en
Sri Lanka;
d) Groep IV: Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay.
2.
Regionale cumulatie tussen landen van dezelfde groep kan uitslui
tend worden toegepast indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a) de bij de cumulatie betrokken landen zijn, op het moment van de
uitvoer van het product naar de Unie, begunstigde landen waarvoor
de preferentiële regeling niet tijdelijk is ingetrokken overeenkomstig
Verordening (EU) nr. 978/2012;
b) de in onderafdeling 2 opgenomen oorsprongsregels zijn van toepas
sing op de regionale cumulatie tussen de landen van een regionale
groep;
c) de landen van de regionale groep hebben zich ertoe verbonden:
i) aan deze onderafdeling te voldoen of ervoor te zorgen dat daar
aan wordt voldaan, en
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ii) de nodige administratieve samenwerking te verlenen om de juiste
toepassing van deze onderafdeling te waarborgen, zowel met de
Unie als tussen hen onderling;
d) het secretariaat van de betrokken regionale groep of een ander be
voegd gemeenschappelijk orgaan dat alle leden van die groep ver
tegenwoordigt, heeft de Commissie de onder c) bedoelde verbinte
nissen toegezonden.
Voor de toepassing van punt b) geldt dat wanneer de determinerende
behandeling volgens deel II van bijlage 22-03 niet dezelfde is voor alle
bij de cumulatie betrokken landen, de oorsprong van producten die van
het ene naar het andere land van de regionale groep worden uitgevoerd
met het oog op regionale cumulatie, wordt bepaald op basis van de regel
die van toepassing zou zijn indien de producten naar de Unie werden
uitgevoerd.
Indien landen in een regionale groep reeds vóór 1 januari 2011 aan de
in de eerste alinea, onder c) en d), gestelde eisen voldeden, is geen
nieuwe verbintenis vereist.
3.
De in bijlage 22-04 vermelde materialen zijn uitgesloten van de in
lid 2 bedoelde regionale cumulatie wanneer:
a) de tariefpreferentie die in de Unie van toepassing is, niet dezelfde is
voor alle bij de cumulatie betrokken landen, en
b) de betrokken materialen door cumulatie voor een gunstiger tariefbe
handeling in aanmerking zouden komen dan bij rechtstreekse uitvoer
naar de Unie.
4.
Regionale cumulatie tussen begunstigde landen van dezelfde re
gionale groep is slechts toegestaan wanneer de be- of verwerkingen in
het begunstigde land waar de materialen verder worden verwerkt of in
een product opgenomen, meer inhouden dan de in artikel 47, lid 1,
beschreven behandelingen en, in het geval van textielproducten, ook
meer dan de in bijlage 22-05 beschreven behandelingen.
Wanneer niet aan de in de eerste alinea vastgestelde voorwaarde wordt
voldaan en de materialen een of meer van de in artikel 47, lid 1, onder
b) tot en met q), beschreven behandelingen hebben ondergaan, moet als
land van oorsprong op het bewijs van oorsprong dat wordt afgegeven of
opgesteld voor de uitvoer van de producten naar de Unie, het land van
de regionale groep worden vermeld met het grootste aandeel in de
gebruikte materialen van oorsprong uit landen van de regionale groep,
gemeten naar de waarde van die materialen.
Wanneer de producten zonder verdere be- of verwerking worden uitge
voerd of uitsluitend in artikel 47, lid 1, onder a), beschreven behan
delingen hebben ondergaan, moet als land van oorsprong op het bewijs
van oorsprong dat wordt afgegeven of opgesteld voor de uitvoer van de
producten naar de Unie, het begunstigde land worden vermeld dat voor
komt op de bewijzen van oorsprong die zijn afgegeven of opgesteld in
het begunstigde land waar de producten werden vervaardigd.
5.
Op verzoek van de autoriteiten van een begunstigd land uit groep I
of groep III kan de Commissie regionale cumulatie tussen landen van
deze groepen toestaan, mits te harer genoegen is aangetoond dat aan elk
van de volgende voorwaarden is voldaan:
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a) aan de voorwaarden van lid 2, onder a) en b), is voldaan, en

b) de bij een dergelijke regionale cumulatie betrokken landen hebben
zich ertoe verbonden en hebben de Commissie gezamenlijk in kennis
gesteld van hun verbintenis om:

i) aan deze onderafdeling, onderafdeling 2 en alle andere bepalin
gen betreffende de toepassing van de oorsprongsregels te voldoen
of ervoor te zorgen dat daaraan wordt voldaan, en

ii) de nodige administratieve samenwerking te verlenen om de juiste
toepassing van deze onderafdeling en onderafdeling 2 te waar
borgen, zowel met de Unie als tussen hen onderling.

Het in de eerste alinea bedoelde verzoek dient bewijsmateriaal te bevat
ten dat aan de voorwaarden van die alinea is voldaan. Dit wordt de
Commissie toegezonden. De Commissie neemt een besluit over het
verzoek, rekening houdende met alle voor de cumulatie relevant geachte
gegevens, waaronder de bij de cumulatie te gebruiken materialen.

6.
Door regionale cumulatie tussen begunstigde landen van groep I
of groep III, wanneer deze is toegestaan, kunnen materialen van oor
sprong uit een land van de ene regionale groep worden beschouwd als
materialen van oorsprong uit een land van de andere regionale groep
wanneer zij in een aldaar verkregen product worden opgenomen, mits
de be- of verwerkingen in laatstgenoemd begunstigd land meer inhou
den dan de in artikel 47, lid 1, beschreven behandelingen en, in het
geval van textielproducten, ook meer dan de in bijlage 22-05 beschre
ven behandelingen.

Wanneer niet aan de in de eerste alinea vastgestelde voorwaarde wordt
voldaan en de materialen een of meer van de in artikel 47, lid 1, onder
b) tot en met q), beschreven behandelingen hebben ondergaan, moet als
land van oorsprong op het bewijs van oorsprong voor de uitvoer van de
producten naar de Unie, het bij de cumulatie betrokken land worden
vermeld met het grootste aandeel in de gebruikte materialen van oor
sprong uit bij de cumulatie betrokken landen, gemeten naar de waarde
van die materialen.

Wanneer de producten zonder verdere be- of verwerking worden uitge
voerd of uitsluitend in artikel 47, lid 1, onder a), beschreven behan
delingen hebben ondergaan, moet als land van oorsprong op het bewijs
van oorsprong dat wordt afgegeven of opgesteld voor de uitvoer van de
producten naar de Unie, het begunstigde land worden vermeld dat voor
komt op de bewijzen van oorsprong die zijn afgegeven of opgesteld in
het begunstigde land waar de producten werden vervaardigd.

7.
De Commissie zal in het Publicatieblad van de Europese Unie (Creeks) de datum bekendmaken waarop de cumulatie tussen landen van
groep I en groep III overeenkomstig lid 5 van kracht wordt, de bij die
cumulatie betrokken landen en, in voorkomend geval, de lijst van ma
terialen waarop die cumulatie van toepassing is.
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8.
De artikelen 41 tot en met 52, de bepalingen betreffende de afgifte
of de opstelling van bewijzen van oorsprong en de bepalingen betref
fende de controle achteraf van bewijzen van oorsprong zijn van over
eenkomstige toepassing op uitvoer uit het ene begunstigde land naar een
ander met het oog op regionale cumulatie.

Artikel 56
Uitgebreide cumulatie
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
1.
Op verzoek van de autoriteiten van een begunstigd land kan de
Commissie uitgebreide cumulatie toestaan tussen een begunstigd land en
een land waarmee de Unie een vrijhandelsovereenkomst heeft gesloten
overeenkomstig artikel XXIV van de Algemene Overeenkomst inzake
tarieven en handel (GATT), mits aan elk van de volgende voorwaarden
is voldaan:
a) de bij de cumulatie betrokken landen hebben zich ertoe verbonden
om aan deze onderafdeling, onderafdeling 2 en alle andere bepalin
gen betreffende de toepassing van de oorsprongsregels te voldoen of
ervoor te zorgen dat daaraan wordt voldaan, en de nodige admini
stratieve samenwerking te verlenen om de juiste toepassing van deze
onderafdeling en onderafdeling 2 te waarborgen, zowel met de Unie
als tussen hen onderling;
b) het betrokken begunstigde land heeft de Commissie de onder a)
bedoelde verbintenis toegezonden.
Het in de eerste alinea bedoelde verzoek dient een lijst te bevatten van
bij de cumulatie betrokken materialen en bewijsmateriaal dat aan de in
de eerste alinea, onder a) en b), vastgestelde voorwaarden is voldaan.
Dit wordt de Commissie toegezonden. Indien de lijst van betrokken
materialen wordt gewijzigd, dient een ander verzoek te worden in
gediend.
Materialen die onder de hoofdstukken 1 tot en met 24 van het gehar
moniseerde systeem vallen, zijn van de uitgebreide cumulatie uitgeslo
ten.
2.
In gevallen van de in lid 1 bedoelde uitgebreide cumulatie worden
de oorsprong van de gebruikte materialen en het toepasselijke documen
taire bewijs van oorsprong bepaald overeenkomstig de regels die in de
betrokken vrijhandelsovereenkomst zijn vastgesteld. De oorsprong van de
naar de Unie uit te voeren producten wordt bepaald overeenkomstig de in
onderafdeling 2 vastgestelde oorsprongsregels.
Materialen van oorsprong uit een land waarmee de Unie een vrijhan
delsovereenkomst heeft en die in een begunstigd land worden gebruikt
bij de vervaardiging van naar de Unie uit te voeren producten, behoeven
geen toereikende be- of verwerkingen te hebben ondergaan om de ver
kregen producten de status van oorsprong te verlenen, mits de be- of
verwerkingen in het betrokken begunstigde land meer inhouden dan de
in artikel 47, lid 1, beschreven behandelingen.
3.
De Commissie zal in het Publicatieblad van de Europese Unie (Creeks) de datum bekendmaken waarop de uitgebreide cumulatie van
kracht wordt, de bij die cumulatie betrokken landen en de lijst van
materialen waarop die cumulatie van toepassing is.
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Artikel 57
Toepassing van bilaterale cumulatie of cumulatie met Noorwegen,
Turkije of Zwitserland in combinatie met regionale cumulatie
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
Wanneer bilaterale cumulatie of cumulatie met Noorwegen, Turkije of
Zwitserland wordt gecombineerd met regionale cumulatie, verwerft het
verkregen product de oorsprong van een van de landen van de betrok
ken regionale groep overeenkomstig de eerste en tweede alinea van
artikel 55, lid 4, of, in voorkomend geval, de eerste en tweede alinea
van artikel 55, lid 6.

Artikel 58
Gescheiden boekhouding van voorraden van EU-exporteurs
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
1.
Indien zowel van oorsprong als niet van oorsprong zijnde onder
ling vervangbare materialen worden gebruikt bij de be- of verwerking
van een product, kunnen de douaneautoriteiten van de lidstaten, op
schriftelijk verzoek van in het douanegebied van de Unie gevestigde
marktdeelnemers, vergunning verlenen voor het beheer van die materi
alen in de Unie met behulp van een gescheiden boekhouding met het
oog op de latere uitvoer ervan naar een begunstigd land in het kader van
bilaterale cumulatie, zonder dat die materialen apart worden opgeslagen.
2.
De douaneautoriteiten van de lidstaten kunnen het verlenen van de
in lid 1 bedoelde vergunning afhankelijk stellen van alle door hen
passend geachte voorwaarden.
Er wordt slechts vergunning verleend indien door het gebruik van de in
lid 1 bedoelde methode steeds kan worden vastgesteld dat de hoeveel
heid verkregen producten die als van oorsprong uit de Unie kunnen
worden beschouwd dezelfde is als de hoeveelheid die zou zijn verkre
gen bij een fysieke scheiding van de voorraden.
Indien vergunning wordt verleend, wordt de methode van de gescheiden
boekhouding toegepast en de toepassing van die methode geregistreerd
overeenkomstig de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen
die in de Unie van toepassing zijn.
3.
De gebruiker van de in lid 1 bedoelde methode stelt oorsprongs
bewijzen op voor de hoeveelheid producten die als van oorsprong uit de
Unie kunnen worden beschouwd, of vraagt om de afgifte van zulke
oorsprongsbewijzen zolang het systeem van geregistreerde exporteurs
nog niet van toepassing is. De gebruiker geeft op verzoek van de dou
aneautoriteiten van de lidstaten een verklaring af over de wijze waarop
de hoeveelheden zijn beheerd.
4.
De douaneautoriteiten van de lidstaten houden toezicht op het
gebruik dat van de in lid 1 bedoelde vergunning wordt gemaakt.
Zij kunnen de vergunning in de volgende gevallen intrekken:
a) de houder maakt op enigerlei wijze oneigenlijk gebruik van de ver
gunning, of
b) de houder voldoet niet aan een van de andere voorwaarden die in
deze onderafdeling, onderafdeling 2 en alle andere bepalingen be
treffende de toepassing van de oorsprongsregels zijn vastgesteld.
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Onderafdeling 4
Definitie van het begrip „producten van oorsprong”
van toepassing in het kader van de regels van
oorsprong met het oog op de toepassing van eenzijdig
door
de
Unie
aangenomen
preferentiële
tariefmaatregelen ten gunste van bepaalde landen of
gebieden

Artikel 59
Algemene eisen
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
1.
Voor de toepassing van de bepalingen van eenzĳdig door de Unie
aangenomen preferentiële tariefmaatregelen ten gunste van bepaalde
landen, groepen van landen of gebieden (hierna “begunstigd land of
gebied” genoemd), met uitzondering van die welke in onderafdeling 2
van deze afdeling zĳn bedoeld en de met de Unie geassocieerde landen
en gebieden overzee, worden als producten van oorsprong uit een be
gunstigd land of gebied beschouwd:
a) geheel en al in dat begunstigde land of gebied verkregen producten
in de zin van artikel 60;
b) in dat begunstigde land of gebied verkregen producten, bij de ver
vaardiging waarvan andere dan de onder a) bedoelde producten zijn
gebruikt, mits deze producten een toereikende be- of verwerking
hebben ondergaan in de zin van artikel 61.
2.
Voor de toepassing van deze onderafdeling worden producten van
oorsprong uit de Unie in de zin van lid 3 van dit artikel die in een
begunstigd land of gebied een be- of verwerking hebben ondergaan die
meer inhoudt dan de in artikel 62 beschreven behandelingen, be
schouwd als van oorsprong uit dat begunstigde land of gebied.
3.
Lid 1 is van overeenkomstige toepassing voor de vaststelling van
de oorsprong van in de Unie verkregen producten.

Artikel 60
Geheel en al verkregen producten
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
1.
De volgende producten worden geacht geheel en al in een begun
stigd land of gebied of in de Unie te zijn verkregen:
a) uit de zeebodem of de ondergrond ervan gewonnen minerale pro
ducten;
b) aldaar geoogste producten van het plantenrĳk;
c) aldaar geboren en gehouden levende dieren;
d) producten afkomstig van aldaar gehouden levende dieren;
e) producten afkomstig van aldaar geboren en gehouden geslachte die
ren;
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f) producten van de aldaar bedreven jacht en visserij;
g) producten van de zeevisserĳ en andere buiten de territoriale wateren
door hun schepen uit de zee gewonnen producten;
h) uitsluitend uit de onder g) bedoelde producten aan boord van hun
fabrieksschepen vervaardigde producten;
i) aldaar verzamelde gebruikte artikelen die slechts voor de terugwin
ning van grondstoffen kunnen dienen;
j) resten en afval afkomstig van aldaar verrichte fabricagehandelingen;
k) producten gewonnen uit de buiten de territoriale wateren gelegen
zeebodem of de ondergrond ervan, mits het begunstigde land of
gebied of een lidstaat exclusieve rechten heeft op de exploitatie
van deze zeebodem of de ondergrond ervan;
l) goederen die aldaar uitsluitend uit de onder a) tot en met k) bedoelde
producten zĳn vervaardigd.
2.
De termen “hun schepen” en “hun fabrieksschepen” in lid 1, onder
g) en h), zijn slechts van toepassing op schepen en fabrieksschepen die
aan de volgende voorwaarden voldoen:
a) zij zijn in het begunstigde land of gebied of in een lidstaat geregis
treerd of ingeschreven;
b) zij voeren de vlag van een begunstigd land of gebied of van een
lidstaat;
c) zij behoren voor ten minste 50 % toe aan onderdanen van het begun
stigde land of gebied of van lidstaten of aan een vennootschap die
haar hoofdkantoor in dat begunstigde land of gebied of in een van de
lidstaten heeft en waarvan de bedrĳfsvoerder(s), de voorzitter van de
raad van bestuur of van toezicht en de meerderheid van de leden van
deze raden onderdaan zĳn van dat begunstigde land of gebied of van
de lidstaten, en waarvan bovendien, in het geval van vennootschap
pen, ten minste de helft van het kapitaal toebehoort aan dat begun
stigde land of gebied of aan de lidstaten, of aan openbare lichamen
of onderdanen van dat begunstigde land of gebied of van de lid
staten;
d) de kapitein en de officieren van de schepen en fabrieksschepen zijn
allen onderdanen van het begunstigde land of gebied of van de lid
staten;
e) ten minste 75 % van de bemanning bestaat uit onderdanen van het
begunstigde land of gebied of van de lidstaten.
3.
Onder begunstigd land of gebied en Unie worden ook de territo
riale wateren van dat begunstigde land of gebied of van de lidstaten
verstaan.
4.
Schepen die opereren op volle zee, met inbegrip van fabriekssche
pen waarop de gevangen vis wordt be- of verwerkt, worden geacht deel
uit te maken van het grondgebied van het begunstigde land of gebied of
van de lidstaat waartoe zij behoren, mits zij aan de voorwaarden van lid
2 voldoen.
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Artikel 61
Toereikende be- of verwerking
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
Voor de toepassing van artikel 59 worden producten die niet geheel en
al in een begunstigd land of gebied of in de Unie zijn verkregen, geacht
een toereikende be- of verwerking te hebben ondergaan indien aan de
voorwaarden van de lijst in bijlage 22-11 is voldaan.
Deze voorwaarden geven voor alle onder deze onderafdeling vallende
producten aan welke be- of verwerkingen niet van oorsprong zĳnde
materialen die bĳ de vervaardiging worden gebruikt, moeten ondergaan,
en zij zĳn uitsluitend op deze materialen van toepassing.
Indien een product dat de oorsprong heeft verkregen doordat het aan de
in de lĳst vervatte voorwaarden voldoet, als materiaal wordt gebruikt bĳ
de vervaardiging van een ander product, zijn de voorwaarden die gelden
voor het product waarin het wordt opgenomen, er niet op van toepas
sing en wordt er geen rekening gehouden met de niet van oorsprong
zĳnde materialen die bĳ de vervaardiging ervan kunnen zĳn gebruikt.

Artikel 62
Ontoereikende be- of verwerking
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
1.
Onverminderd lid 2 worden de volgende behandelingen be
schouwd als ontoereikend om de oorsprong te verlenen, ongeacht of
aan de voorwaarden van artikel 61 wordt voldaan:
a) behandelingen om de producten tijdens vervoer en opslag in goede
staat te bewaren;
b) splitsen en samenvoegen van colli;
c) wassen, schoonmaken; stofvrij maken, verwijderen van roest, olie,
verf of dergelijke;
d) strijken of persen van textiel en artikelen van textiel;
e) eenvoudig schilderen en polijsten;
f) ontvliezen of doppen, geheel of gedeeltelijk vermalen, polijsten of
glanzen van granen of rijst;
g) kleuren of aromatiseren van suiker of vormen van suikerklonten;
geheel of gedeeltelijk vermalen van suiker;
h) pellen, ontpitten en schillen van noten, vruchten en groenten;
i) aanscherpen, eenvoudig vermalen of versnijden;
j) zeven, sorteren, classificeren, assorteren (daaronder begrepen het
samenstellen van sets van artikelen);
k) eenvoudig plaatsen in flessen, flacons, blikken, zakken, kratten of
dozen, bevestigen op kaarten of platen en alle andere eenvoudige
handelingen in verband met de opmaak;
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l) aanbrengen of opdrukken van merken, etiketten, beeldmerken of
andere soortgelijke onderscheidingstekens op de producten zelf of
op de verpakking;
m) eenvoudig mengen van producten, ook van verschillende soorten;
mengen van suiker met enige stof;
n) eenvoudig toevoegen van water of verdunnen, drogen of denature
ren van producten;
o) eenvoudig samenvoegen van delen van artikelen tot een volledig
artikel en het uit elkaar nemen van producten;
p) slachten van dieren;
q) twee of meer van de onder a) tot en met p) genoemde handelingen
tezamen.
2.
Om te bepalen of de be- of verwerkingen die een bepaald product
heeft ondergaan ontoereikend zijn in de zin van lid 1, worden alle
behandelingen die dit product in een begunstigd land of gebied of in
de Unie heeft ondergaan samen in aanmerking genomen.

Artikel 63
Determinerende eenheid
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
1.
De determinerende eenheid voor de toepassing van de bepalingen
van deze onderafdeling is het product dat bij de bepaling van de inde
ling volgens de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem als de
basiseenheid wordt beschouwd.
Hieruit volgt dat:
a) wanneer een product, bestaande uit een groep of verzameling van
artikelen, onder één enkele post van het geharmoniseerde systeem
wordt ingedeeld, het geheel de determinerende eenheid vormt;
b) wanneer een zending bestaat uit een aantal identieke producten die
onder dezelfde post van het geharmoniseerde systeem worden in
gedeeld, elk product voor de toepassing van de bepalingen van
deze onderafdeling afzonderlijk moet worden genomen.
2.
Wanneer volgens algemene regel 5 voor de interpretatie van het
geharmoniseerde systeem de verpakking meetelt voor het vaststellen van
de indeling, telt deze ook mee voor het vaststellen van de oorsprong.

Artikel 64
Algemene tolerantie
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
1.
In afwĳking van artikel 61 mogen niet van oorsprong zĳnde ma
terialen bĳ de vervaardiging van een bepaald product worden gebruikt,
mits de totale waarde ervan niet hoger is dan 10 % van de prĳs af
fabriek van het product.
Wanneer in de lĳst een of meer percentages zĳn gegeven voor de
maximumwaarde van niet van oorsprong zĳnde materialen, mag de
toepassing van de eerste alinea niet tot een overschrĳding van deze
percentages leiden.

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 46
▼B
2.
Lid 1 is niet van toepassing op producten die onder de hoofd
stukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerde systeem vallen.
Artikel 65
Toebehoren, reserveonderdelen en gereedschappen
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
Toebehoren, reserveonderdelen en gereedschappen die samen met ma
terieel, machines, apparaten of voertuigen worden verzonden en deel
uitmaken van de normale uitrusting daarvan en in de prijs zijn begrepen
of niet afzonderlĳk in rekening worden gebracht, worden geacht één
geheel te vormen met het materieel respectievelijk de machines, appara
ten of voertuigen in kwestie.
Artikel 66
Stellen en assortimenten
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
Stellen of assortimenten in de zin van algemene regel 3 voor de inter
pretatie van het geharmoniseerde systeem worden als van oorsprong
beschouwd indien alle samenstellende delen van oorsprong zijn. Een
stel of assortiment bestaande uit producten van oorsprong en producten
die niet van oorsprong zĳn, wordt toch als van oorsprong beschouwd
indien de waarde van de producten die niet van oorsprong zĳn, niet
hoger is dan 15 % van de prĳs af fabriek van het stel of assortiment.
Artikel 67
Neutrale elementen
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
Om te bepalen of een product een product van oorsprong is, behoeft
niet te worden nagegaan wat de oorsprong is van de bij de vervaardi
ging van dat product gebruikte:
a) energie en brandstof;
b) fabrieksuitrusting;
c) machines en werktuigen;
d) goederen die in de uiteindelijke samenstelling van het product niet
voorkomen en waarvan het ook niet de bedoeling is dat zij daarin
voorkomen.
Onderafdeling 5
Territorialiteitsvereisten van toepassing in het kader
van de regels van oorsprong met het oog op de
toepassing van eenzijdig door de Unie aangenomen
preferentiële
tariefmaatregelen
ten
gunste
van
bepaalde landen of gebieden

Artikel 68
Territorialiteitsbeginsel
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
Aan de in onderafdeling 4 en in deze onderafdeling beschreven voor
waarden voor het verkrijgen van de oorsprong moet ononderbroken zijn
voldaan in het begunstigde land of gebied of in de Unie.
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Indien producten van oorsprong uit een begunstigd land of gebied of uit
de Unie naar een ander land zijn uitgevoerd en vervolgens terugkeren,
worden zij als niet van oorsprong beschouwd tenzij ten genoegen van
de bevoegde autoriteiten kan worden aangetoond dat de volgende voor
waarden zijn vervuld:
a) de teruggekeerde producten zijn dezelfde als de eerder uitgevoerde
producten, en
b) zĳ hebben tĳdens de periode dat ze in dat land waren of waren
uitgevoerd geen andere behandelingen ondergaan dan die welke
noodzakelijk waren om ze in goede staat te bewaren.

Artikel 69
Rechtstreeks vervoer
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
1.
Als rechtstreeks vervoer van het begunstigde land of gebied naar
de Unie of van de Unie naar het begunstigde land of gebied wordt
beschouwd:
a) het vervoer van producten dat niet over het grondgebied van enig
ander land loopt;
b) het vervoer van producten die één enkele zending vormen, over het
grondgebied van andere landen dan over dat van het begunstigde
land of gebied of van de Unie, eventueel met overlading of tĳdelĳke
opslag in deze landen, voor zover de producten in het land van
doorvoer of opslag onder toezicht van de douaneautoriteiten blijven
en aldaar geen andere behandelingen ondergaan dan lossen en op
nieuw laden of behandelingen om ze in goede staat te bewaren;
c) het vervoer van producten per pijpleiding, zonder onderbreking, over
een ander grondgebied dan dat van het begunstigde land of gebied
van uitvoer of van de Unie.
2.
Het bewĳs dat aan de in lid 1, onder b), bedoelde voorwaarden is
voldaan, wordt geleverd door overlegging van een van de volgende
stukken aan de bevoegde douaneautoriteiten:
a) een enkel vervoersdocument dat het vervoer dekt van het land van
uitvoer door het land van doorvoer;
b) een door de douaneautoriteiten van het land van doorvoer afgegeven
certificaat:
i) met een nauwkeurige omschrijving van de producten;
ii) met de data waarop de producten gelost en opnieuw geladen
zijn, in voorkomend geval onder vermelding van de gebruikte
schepen of andere vervoermiddelen, en
iii) met een verklaring over de voorwaarden waarop de producten in
het land van doorvoer verbleven;
c) of bĳ gebreke van bovengenoemde stukken, enig ander bewĳsstuk.
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Artikel 70
Tentoonstellingen
(Artikel 64, lid 3, van het wetboek)
1.
De in artikel 59 bedoelde tariefpreferenties zijn van toepassing op
producten van oorsprong die vanuit een begunstigd land of gebied naar
een tentoonstelling zĳn verzonden in een ander land en die na de
tentoonstelling zijn verkocht voor invoer in de Unie, mits zij voldoen
aan de voorwaarden van onderafdeling 4 en deze onderafdeling om te
worden aangemerkt als van oorsprong uit dat begunstigde land of ge
bied en ten genoegen van de bevoegde douaneautoriteiten van de Unie
wordt aangetoond dat:
a) een exporteur de producten rechtstreeks vanuit het begunstigde land
of gebied naar het land van de tentoonstelling heeft verzonden en
deze daar heeft tentoongesteld;
b) die exporteur de producten heeft verkocht of op andere wijze afge
staan aan een persoon in de Unie;
c) de producten tĳdens of onmiddellĳk na de tentoonstelling in de
zelfde staat als waarin zĳ naar de tentoonstelling zijn gegaan, naar
de Unie zĳn verzonden;
d) de producten, vanaf het moment dat zij naar de tentoonstelling wer
den verzonden, niet voor andere doeleinden zijn gebruikt dan om op
die tentoonstelling te worden vertoond.
2.
Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt op de nor
male wĳze bĳ de douaneautoriteiten van de Unie ingediend. Op dit
certificaat moeten de naam en het adres van de tentoonstelling zijn
vermeld. Indien nodig kunnen aanvullende bewĳsstukken worden ver
langd ten aanzien van de aard van de producten en de voorwaarden
waarop zĳ waren tentoongesteld.
3.
Lid 1 is van toepassing op alle tentoonstellingen, beurzen of soort
gelĳke openbare evenementen met een commercieel, industrieel, agra
risch of ambachtelĳk karakter die niet voor particuliere doeleinden in
winkels of bedrĳfsruimten met het oog op de verkoop van buitenlandse
producten worden gehouden, en gedurende welke de producten onder
douanetoezicht zijn gebleven.

HOOFDSTUK 2

Douanewaarde van goederen
Artikel 71
Vereenvoudiging
(Artikel 73 van het wetboek)
1.
De in artikel 73 van het wetboek bedoelde toestemming kan wor
den verleend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a) de aanvraag voor de in artikel 166 van het wetboek bedoelde rege
ling brengt, in de gegeven omstandigheden, onevenredige admini
stratieve kosten met zich mee;
b) de vastgestelde douanewaarde zal niet sterk afwijken van de waarde
die wordt vastgesteld indien die toestemming niet was verleend.
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2.
De toestemming wordt verleend op voorwaarde dat de aanvrager
aan de volgende voorwaarden voldoet:
a) hij voldoet aan het in artikel 39, onder a), van het wetboek vast
gestelde criterium;
b) hij voert een boekhouding die in overeenstemming is met de alge
meen aanvaarde boekhoudkundige beginselen van de lidstaat waar
de boekhouding wordt gevoerd en die bedrijfscontroles zal ver
gemakkelijken; de boekhouding voorziet in een historische gege
vensregistratie die een controlespoor vormt vanaf het moment van
gegevensinvoer;
c) hij beschikt over een administratieve organisatie die in overeenstem
ming is met het soort en de omvang van de bedrijfsactiviteiten en
geschikt is voor het beheer van de goederenstroom, en over een
systeem van interne controles waarmee onrechtmatige of frauduleuze
transacties kunnen worden opgespoord.

TITEL III
DOUANESCHULD EN ZEKERHEIDSTELLING
HOOFDSTUK 1

Ontstaan van de douaneschuld
Afdeling 1
Gemeenschappelijke
bepalingen
voor
douaneschuld bij invoer en bij uitvoer
Onderafdeling 1
Regels voor de berekening van het bedrag aan invoerof uitvoerrechten

Artikel 72
Berekening
van
het
bedrag
aan
invoerrechten
voor
veredelingsproducten die zijn voortgebracht in het kader van
actieve veredeling
(Artikel 86, lid 3, van het wetboek)
1.
Met het oog op de vaststelling van het op veredelingsproducten te
heffen bedrag aan invoerrechten overeenkomstig artikel 86, lid 3, van
het wetboek, wordt de hoeveelheid onder de regeling actieve veredeling
geplaatste goederen die geacht wordt aanwezig te zijn in de veredelings
producten waarvoor een douaneschuld is ontstaan, bepaald overeenkom
stig de leden 2 tot en met 6.
2.
De in de leden 3 en 4 vastgestelde methode van de hoeveelheids
sleutel wordt toegepast in de volgende gevallen:
a) wanneer bĳ de veredeling slechts één soort veredelingsproduct ont
staat;
b) wanneer bĳ de veredeling verschillende soorten veredelingsproduc
ten ontstaan en alle samenstellende delen van de onder de regeling
geplaatste goederen in elk van die veredelingsproducten terug te
vinden zijn.
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3.
In het in lid 2, onder a), bedoelde geval wordt de hoeveelheid
onder de regeling actieve veredeling geplaatste goederen die geacht
wordt aanwezig te zijn in de veredelingsproducten waarvoor een dou
aneschuld is ontstaan, bepaald door op de totale hoeveelheid van de
onder de regeling actieve veredeling geplaatste goederen het percentage
toe te passen dat de veredelingsproducten waarvoor een douaneschuld is
ontstaan, vertegenwoordigen in de totale hoeveelheid van de verede
lingsproducten die bij de veredeling zijn voortgebracht.
4.
In het in lid 2, onder b), bedoelde geval wordt de hoeveelheid
onder de regeling actieve veredeling geplaatste goederen die geacht
wordt aanwezig te zijn in de veredelingsproducten waarvoor een dou
aneschuld is ontstaan, bepaald door op de totale hoeveelheid van de
onder de regeling actieve veredeling geplaatste goederen een percentage
toe te passen dat wordt berekend door vermenigvuldiging van de vol
gende factoren:
a) het percentage dat de veredelingsproducten waarvoor een dou
aneschuld is ontstaan, vertegenwoordigen in de totale hoeveelheid
van de veredelingsproducten van dezelfde soort die bij de veredeling
zijn voortgebracht;
b) het percentage dat de totale hoeveelheid van de veredelingsproducten
van dezelfde soort, ongeacht of er al dan niet een douaneschuld is
ontstaan, vertegenwoordigt in de totale hoeveelheid van alle verede
lingsproducten die bij de veredeling zijn voortgebracht.
5.
Bij de toepassing van de methode van de hoeveelheidssleutel
wordt geen rekening gehouden met de hoeveelheid onder de regeling
geplaatste goederen die tijdens de veredeling vernietigd is of verloren is
gegaan, met name door verdamping, opdroging, sublimatie of weglek
king.
6.
In andere dan de in lid 2 bedoelde gevallen wordt de methode van
de waardesleutel toegepast in overeenstemming met de tweede, derde en
vierde alinea.
De hoeveelheid onder de regeling actieve veredeling geplaatste goede
ren die geacht wordt aanwezig te zijn in veredelingsproducten waarvoor
een douaneschuld is ontstaan, wordt bepaald door op de totale hoe
veelheid van de onder de regeling actieve veredeling geplaatste goede
ren een percentage toe te passen dat wordt berekend door vermenigvul
diging van de volgende factoren:
a) het percentage dat de veredelingsproducten waarvoor een dou
aneschuld is ontstaan, vertegenwoordigen in de totale waarde van
de veredelingsproducten van dezelfde soort die bij de veredeling zijn
voortgebracht;
b) het percentage dat de totale waarde van de veredelingsproducten van
dezelfde soort, ongeacht of er al dan niet een douaneschuld is ont
staan, vertegenwoordigt in de totale waarde van alle veredelingspro
ducten die bij de veredeling zijn voortgebracht.
Voor de toepassing van de methode van de waardesleutel wordt de
waarde van de veredelingsproducten bepaald op basis van actuele prij
zen af fabriek in het douanegebied van de Unie of, wanneer dergelijke
affabriekprijzen niet kunnen worden vastgesteld, de actuele verkoopprij
zen in het douanegebied van de Unie voor identieke of soortgelijke
producten. Prijzen tussen partijen die kennelijk met elkaar verbonden
zijn of een compensatieregeling met elkaar hebben getroffen, mogen
niet worden gebruikt om de waarde van de veredelingsproducten vast
te stellen, tenzij wordt vastgesteld dat de prijzen niet worden beïnvloed
door de onderlinge verhouding.
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Wanneer de waarde van de veredelingsproducten niet overeenkomstig
de derde alinea kan worden vastgesteld, wordt zij op een andere rede
lijke wijze vastgesteld.

Artikel 73
Toepassing van de bepalingen betreffende de regeling bijzondere
bestemming op veredelingsproducten die zijn voortgebracht in het
kader van actieve veredeling
(Artikel 86, lid 3, van het wetboek)
1.
Wanneer met het oog op de toepassing van artikel 86, lid 3, van
het wetboek het bedrag aan invoerrechten wordt bepaald dat overeen
stemt met de douaneschuld voor veredelingsproducten die zijn voort
gebracht in het kader van de regeling actieve veredeling, komen de
onder die regeling geplaatste goederen op grond van hun specifieke
bestemming in aanmerking voor een vrijstelling of een verlaging van
het recht die op die goederen zou zijn toegepast indien zij onder de
regeling bijzondere bestemming waren geplaatst overeenkomstig arti
kel 254 van het wetboek.
2.
Lid 1 is van toepassing wanneer aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
a) er kon vergunning zijn verleend om de goederen onder de regeling
bijzondere bestemming te plaatsen, en
b) aan de voorwaarden voor de vrijstelling of de verlaging van het recht
op grond van de specifieke bestemming van die goederen zou zijn
voldaan op het tijdstip van aanvaarding van de douaneaangifte tot
plaatsing van de goederen onder de regeling actieve veredeling.

Artikel 74
Toepassing van de preferentiële tariefbehandeling op goederen die
onder de regeling actieve veredeling zijn geplaatst
(Artikel 86, lid 3, van het wetboek)
Wanneer met het oog op de toepassing van artikel 86, lid 3, van het
wetboek de ingevoerde goederen, op het tijdstip van aanvaarding van de
douaneaangifte tot plaatsing van de goederen onder de regeling actieve
veredeling, voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen
voor een preferentiële tariefbehandeling in het kader van een tariefcon
tingent of -plafond, komen deze goederen in aanmerking voor iedere
preferentiële tariefbehandeling die wordt verleend voor identieke goede
ren op het tijdstip van aanvaarding van de aangifte voor het vrije ver
keer.

Artikel 75
Specifieke invoerrechten voor veredelingsproducten die zijn
voortgebracht in het kader van de regeling passieve veredeling of
voor vervangende producten
(Artikel 86, lid 5, van het wetboek)
Wanneer een specifiek invoerrecht moet worden toegepast op verede
lingsproducten die zijn voortgebracht in het kader van de regeling pas
sieve veredeling of op vervangende producten, wordt het bedrag hiervan
berekend op basis van de douanewaarde van de veredelingsproducten op
het tijdstip van aanvaarding van de douaneaangifte voor het vrije ver
keer, verminderd met de statistische waarde van de overeenkomstige
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tijdelijk uitgevoerde goederen op het tijdstip waarop deze onder de
regeling passieve veredeling zijn geplaatst, vermenigvuldigd met het
toepasselijke invoerrecht voor de veredelingsproducten of de vervan
gende producten, gedeeld door de douanewaarde van de veredelings
producten of de vervangende producten.

Artikel 76
Uitzondering voor de berekening van het bedrag aan invoerrechten
voor veredelingsproducten die zijn voortgebracht in het kader van
actieve veredeling
(Artikel 86, lid 3, en artikel 86, lid 4, van het wetboek)
Artikel 86, lid 3, van het wetboek is van toepassing zonder een daartoe
strekkend verzoek van de aangever wanneer aan alle volgende voor
waarden is voldaan:

a) de veredelingsproducten die zijn voortgebracht in het kader van de
regeling actieve veredeling, worden door de betrokken vergunning
houder rechtstreeks of onrechtstreeks ingevoerd binnen een termijn
van één jaar na de wederuitvoer ervan;

b) de goederen zouden, op het tijdstip van aanvaarding van de dou
aneaangifte tot plaatsing van de goederen onder de regeling actieve
veredeling, onderworpen zijn geweest aan een handelspolitieke of
landbouwpolitieke maatregel, een antidumping- of compenserend
recht, of een vrijwarings- of vergeldingsmaatregel indien zij op dat
tijdstip in het vrije verkeer waren gebracht;

c) de economische voorwaarden hoefden niet te worden onderzocht
overeenkomstig artikel 166.

Onderafdeling 2
Termijn voor de vaststelling van de plaats waar de
douaneschuld ontstaat

Artikel 77
Termijn voor de vaststelling van de plaats waar de douaneschuld
ontstaat bij Uniedouanevervoer
(Artikel 87, lid 2, van het wetboek)
Voor onder de regeling Uniedouanevervoer geplaatste goederen is de in
artikel 87, lid 2, van het wetboek bedoelde termijn een van de volgende:

a) zeven maanden vanaf de uiterste datum waarop de goederen bij het
douanekantoor van bestemming hadden moeten zijn aangebracht,
tenzij vóór het verstrijken van deze termijn een verzoek om over
dracht van de invordering van de douaneschuld werd toegezonden
aan de autoriteit die verantwoordelijk is voor de plaats waar zich,
volgens de gegevens die zijn verkregen door de douaneautoriteit van
de lidstaat van vertrek, de feiten hebben voorgedaan die aanleiding
geven tot het ontstaan van de douaneschuld, in welk geval deze
termijn met maximaal één maand wordt verlengd;
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b) één maand na het verstrijken van de termijn waarbinnen de houder
van de regeling antwoord moet geven op een verzoek om de voor de
aanzuivering van de regeling noodzakelijke gegevens, wanneer de
douaneautoriteit van de lidstaat van vertrek niet in kennis is gesteld
van de aankomst van de goederen en de houder van de regeling geen
of onvoldoende gegevens heeft verstrekt.

Artikel 78
Termijn voor de vaststelling van de plaats waar de douaneschuld
ontstaat bij douanevervoer overeenkomstig de TIR-overeenkomst
(Artikel 87, lid 2, van het wetboek)
Voor goederen die onder de regeling douanevervoer zijn geplaatst over
eenkomstig de douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer
van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-overeenkomst),
met inbegrip van alle latere wijzigingen, is de in artikel 87, lid 2, van
het wetboek bedoelde termijn zeven maanden vanaf de uiterste datum
waarop de goederen bij het douanekantoor van bestemming of uitgang
hadden moeten zijn aangebracht.

Artikel 79
Termijn voor de vaststelling van de plaats waar de douaneschuld
ontstaat bij douanevervoer overeenkomstig de ATA-overeenkomst
of de overeenkomst van Istanbul
(Artikel 87, lid 2, van het wetboek)
Voor goederen die onder de regeling douanevervoer zijn geplaatst over
eenkomstig de op 6 december 1961 te Brussel gesloten douaneovereen
komst inzake het carnet ATA voor de tijdelijke invoer van goederen
(ATA-overeenkomst), met inbegrip van alle latere wijzigingen, dan wel
de overeenkomst inzake tijdelijke invoer (overeenkomst van Istanbul),
met inbegrip van alle latere wijzigingen, is de in artikel 87, lid 2, van
het wetboek bedoelde termijn zeven maanden vanaf de datum waarop
de goederen bij het douanekantoor van bestemming hadden moeten zijn
aangebracht.

Artikel 80
Termijn voor de vaststelling van de plaats waar de douaneschuld
ontstaat in andere gevallen dan douanevervoer
(Artikel 87, lid 2, van het wetboek)
Voor goederen die onder een andere bijzondere regeling dan douanever
voer zijn geplaatst of voor goederen in tijdelijke opslag is de in arti
kel 87, lid 2, van het wetboek bedoelde termijn zeven maanden na het
verstrijken van een van de volgende termijnen:
a) de voorgeschreven termijn voor de aanzuivering van de bijzondere
regeling;
b) de voorgeschreven termijn voor de beëindiging van het douanetoe
zicht op goederen met een bijzondere bestemming;
c) de voorgeschreven termijn voor de beëindiging van de tijdelijke
opslag;
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d) de voorgeschreven termijn voor de beëindiging van de overbrenging
van goederen onder de regeling douane-entrepot tussen verschillende
plaatsen in het douanegebied van de Unie, in geval dat de regeling
niet was aangezuiverd.

HOOFDSTUK 2

Zekerheidstelling voor een mogelijke of bestaande douaneschuld
Afdeling 1
Algemene bepalingen
Artikel 81
Gevallen waarin geen zekerheid wordt geëist voor goederen onder
de regeling tijdelijke invoer
(Artikel 89, lid 8, onder c), van het wetboek)
In de volgende gevallen wordt geen zekerheid geëist voor het plaatsen
van goederen onder de regeling tijdelijke invoer:
a) wanneer de douaneaangifte mondeling of door een andere handeling
zoals bedoeld in artikel 141 kan worden gedaan;
b) in het geval van materiaal dat wordt gebruikt in het internationale
verkeer door luchtvaart-, scheepvaart- of spoorwegmaatschappijen of
aanbieders van postdiensten, mits dit materiaal van merktekens is
voorzien;
c) in het geval van leeg ingevoerde verpakkingsmiddelen, mits deze
van onuitwisbare en niet-verwijderbare merktekens zijn voorzien;
d) wanneer de vorige houder van de vergunning voor tijdelijke invoer
de goederen heeft aangegeven voor de regeling tijdelijke invoer
overeenkomstig artikel 136 of 139 en deze goederen vervolgens
met hetzelfde oogmerk onder de regeling tijdelijke invoer worden
geplaatst.

Artikel 82
Zekerheidstelling in de vorm van een verbintenis van een borg
(Artikel 94, artikel 22, lid 4, en artikel 6, lid 3, onder a), van het
wetboek)
1.
Wanneer de zekerheid wordt gesteld in de vorm van een verbin
tenis van een borg en in meer dan één lidstaat kan worden gebruikt,
kiest de borg woonplaats of stelt hij een gemachtigde aan in elke lidstaat
waar de zekerheid kan worden gebruikt.
2.
De intrekking van de goedkeuring van de borg of van de ver
bintenis van de borg wordt van kracht op de zestiende dag na de datum
waarop de beschikking tot intrekking door de borg is ontvangen of
wordt geacht te zijn ontvangen.
3.
De opzegging van de verbintenis door de borg wordt van kracht
op de zestiende dag na de datum waarop de opzegging door de borg is
meegedeeld aan het douanekantoor waar de zekerheid was gesteld.
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4.
Wanneer zekerheid wordt gesteld voor een enkele transactie (ze
kerheid per aangifte) met bewijs van zekerheidstelling, kan dit worden
gedaan met behulp van andere middelen dan elektronischegegevensver
werkingstechnieken.
Artikel 83
Andere vormen van zekerheidstelling dan de storting van contant
geld of borgstelling
(Artikel 92, lid 1, onder c), van het wetboek)
1.
Andere vormen van zekerheidstelling dan de storting van contant
geld of borgstelling zijn als volgt:
a) het vestigen van hypotheek, van een „Grundschuld”, van pandrecht
op het vruchtgebruik (antichrese) of van een ander recht dat wordt
gelijkgesteld met een op een onroerend goed gevestigd recht;
b) de overdracht van schuldvorderingen, vestigen van een pandrecht
met of zonder houderschap van goederen, waardepapieren of schuld
vorderingen of een spaarboekje of inschrijving in het grootboek van
de openbare staatsschuld;
c) het bij overeenkomst aangaan van een passieve hoofdelijke verbin
tenis door een daartoe door de douaneautoriteiten toegelaten derde of
de overdracht van een wissel waarvan de betaling door die derde
wordt gewaarborgd;
d) een storting van contant geld of een daarmee gelijkgestelde vorm
van betaling in een andere valuta dan de euro of de valuta van de
lidstaat waar de zekerheid wordt geëist;
e) deelneming, door middel van betaling van een bijdrage, aan een door
de douaneautoriteiten beheerd algemeen stelsel van zekerheidstelling.
2.
De in lid 1 bedoelde vormen van zekerheidstelling worden niet
aanvaard voor het plaatsen van goederen onder de regeling Uniedou
anevervoer.
3.
De lidstaten aanvaarden de in lid 1 bedoelde vormen van zeker
heidstelling voor zover deze vormen van zekerheidstelling worden aan
vaard krachtens het nationale recht.
Afdeling 2
Doorlopende

zekerheid
en
ontheffing
zekerheidstelling

van

Artikel 84
Vermindering van het bedrag van de doorlopende zekerheid en
ontheffing van zekerheidstelling
(Artikel 95, lid 2, van het wetboek)
1.
Er wordt vergunning verleend voor het gebruik van een door
lopende zekerheid voor een bedrag dat is verminderd tot 50 % van
het referentiebedrag, wanneer de aanvrager aantoont dat hij aan de
volgende voorwaarden voldoet:
a) de aanvrager voert een boekhouding die in overeenstemming is met
de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen van de lidstaat
waar de boekhouding wordt gevoerd, en die de douane in staat stelt
bedrijfscontroles te verrichten en voorziet in een historische gege
vensregistratie die een controlespoor vormt vanaf het moment van
gegevensinvoer;
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b) de aanvrager beschikt over een administratieve organisatie die in
overeenstemming is met het soort en de omvang van de bedrijfs
activiteiten en geschikt is voor het beheer van de goederenstroom, en
over een systeem van interne controles waarmee fouten kunnen
worden voorkomen, opgespoord en rechtgezet en onrechtmatige of
frauduleuze transacties kunnen worden voorkomen en opgespoord;
c) de aanvrager is niet verwikkeld in een faillissementsprocedure;
d) gedurende de afgelopen drie jaar voorafgaand aan de indiening van
de aanvraag heeft de aanvrager voldaan aan zijn financiële verplich
tingen met betrekking tot de betaling van douanerechten en alle
andere rechten, belastingen of heffingen die op of in verband met
de invoer of uitvoer van goederen worden geheven;
e) de aanvrager toont aan de hand van de administratie en de gegevens
die beschikbaar zijn voor de afgelopen drie jaar voorafgaand aan de
indiening van de aanvraag, aan dat hij over voldoende financiële
draagkracht beschikt om aan zijn verplichtingen te voldoen en zijn
verbintenissen na te komen met betrekking tot het soort en de om
vang van de bedrijfsactiviteiten, daaronder begrepen dat zijn netto
activa niet negatief zijn, tenzij deze kunnen worden gedekt;
f) de aanvrager kan aantonen dat hij over voldoende financiële midde
len beschikt om aan zijn verplichtingen te voldoen, voor het deel van
het referentiebedrag dat niet door de zekerheid gedekt is.
2.
Er wordt vergunning verleend voor het gebruik van een door
lopende zekerheid voor een bedrag dat is verminderd tot 30 % van
het referentiebedrag, wanneer de aanvrager aantoont dat hij aan de
volgende voorwaarden voldoet:
a) de aanvrager voert een boekhouding die in overeenstemming is met
de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen van de lidstaat
waar de boekhouding wordt gevoerd, en die de douane in staat stelt
bedrijfscontroles te verrichten en voorziet in een historische gege
vensregistratie die een controlespoor vormt vanaf het moment van
gegevensinvoer;
b) de aanvrager beschikt over een administratieve organisatie die in
overeenstemming is met het soort en de omvang van de bedrijfs
activiteiten en geschikt is voor het beheer van de goederenstroom, en
over een systeem van interne controles waarmee fouten kunnen
worden voorkomen, opgespoord en rechtgezet en onrechtmatige of
frauduleuze transacties kunnen worden voorkomen en opgespoord;
c) de aanvrager draagt er zorg voor dat relevante werknemers de op
dracht hebben om de douaneautoriteiten kennis te geven van even
tuele nalevingsproblemen en stelt procedures voor de kennisgeving
van dergelijke problemen aan de douaneautoriteiten vast;
d) de aanvrager is niet verwikkeld in een faillissementsprocedure;
e) gedurende de afgelopen drie jaar voorafgaand aan de indiening van
de aanvraag heeft de aanvrager voldaan aan zijn financiële verplich
tingen met betrekking tot de betaling van douanerechten en alle
andere rechten, belastingen of heffingen die op of in verband met
de invoer of uitvoer van goederen worden geheven;
f) de aanvrager toont aan de hand van de administratie en de gegevens
die beschikbaar zijn voor de afgelopen drie jaar voorafgaand aan de
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indiening van de aanvraag, aan dat hij over voldoende financiële
draagkracht beschikt om aan zijn verplichtingen te voldoen en zijn
verbintenissen na te komen met betrekking tot het soort en de om
vang van de bedrijfsactiviteiten, daaronder begrepen dat zijn netto
activa niet negatief zijn, tenzij deze kunnen worden gedekt;
g) de aanvrager kan aantonen dat hij over voldoende financiële midde
len beschikt om aan zijn verplichtingen te voldoen, voor het deel van
het referentiebedrag dat niet door de zekerheid gedekt is.
3.
Er wordt ontheffing van zekerheidstelling verleend wanneer de
aanvrager aantoont dat hij aan de volgende vereisten voldoet:
a) de aanvrager voert een boekhouding die in overeenstemming is met
de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen van de lidstaat
waar de boekhouding wordt gevoerd, en die de douane in staat stelt
bedrijfscontroles te verrichten en voorziet in een historische gege
vensregistratie die een controlespoor vormt vanaf het moment van
gegevensinvoer;
b) de aanvrager verleent de douane fysieke toegang tot zijn boekhoud
systemen en, in voorkomend geval, zijn handels- en vervoersadmi
nistratie;
c) de aanvrager beschikt over een logistiek systeem dat een onderscheid
maakt tussen Unie- en niet-Uniegoederen en, in voorkomend geval,
aangeeft waar zij zich bevinden;
d) de aanvrager beschikt over een administratieve organisatie die in
overeenstemming is met het soort en de omvang van de bedrijfs
activiteiten en geschikt is voor het beheer van de goederenstroom, en
over een systeem van interne controles waarmee fouten kunnen
worden voorkomen, opgespoord en rechtgezet en onrechtmatige of
frauduleuze transacties kunnen worden voorkomen en opgespoord;
e) de aanvrager beschikt, indien van toepassing, over toereikende pro
cedures voor het omgaan met certificaten en vergunningen die hem
zijn verleend in overeenstemming met handelspolitieke maatregelen
of maatregelen in verband met de handel in landbouwproducten;
f) de aanvrager beschikt over toereikende procedures om zijn admini
stratie en gegevens te archiveren en zich te beschermen tegen gege
vensverlies;
g) de aanvrager draagt er zorg voor dat relevante werknemers de op
dracht hebben om de douaneautoriteiten kennis te geven van even
tuele nalevingsproblemen en stelt procedures voor de kennisgeving
van dergelijke problemen aan de douaneautoriteiten vast;
h) de aanvrager beschikt over passende veiligheidsmaatregelen om het
binnendringen van onbevoegden in zijn computersysteem te voor
komen en zijn documentatie te beschermen;
i) de aanvrager is niet verwikkeld in een faillissementsprocedure;
j) gedurende de afgelopen drie jaar voorafgaand aan de indiening van
de aanvraag heeft de aanvrager voldaan aan zijn financiële verplich
tingen met betrekking tot de betaling van douanerechten en alle
andere rechten, belastingen of heffingen die op of in verband met
de invoer of uitvoer van goederen worden geheven;
k) de aanvrager toont aan de hand van de administratie en de gegevens
die beschikbaar zijn voor de afgelopen drie jaar voorafgaand aan de
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indiening van de aanvraag, aan dat hij over voldoende financiële
draagkracht beschikt om aan zijn verplichtingen te voldoen en zijn
verbintenissen na te komen met betrekking tot het soort en de om
vang van de bedrijfsactiviteiten, daaronder begrepen dat zijn netto
activa niet negatief zijn, tenzij deze kunnen worden gedekt;
l) de aanvrager kan aantonen dat hij over voldoende financiële midde
len beschikt om aan zijn verplichtingen te voldoen, voor het deel van
het referentiebedrag dat niet door de zekerheid gedekt is.
4.
Wanneer de aanvrager minder dan drie jaar gevestigd is, wordt de
in lid 1, onder d), lid 2, onder e), en lid 3, onder j), bedoelde vereiste
gecontroleerd aan de hand van de beschikbare administratie en gege
vens.

Afdeling 3
Bepalingen betreffende het Uniedouanevervoer
en de regeling in het kader van de overeenkomst
van Istanbul en de ATA-overeenkomst
Artikel 85
Ontslag van borgverplichtingen in het kader van de regeling
Uniedouanevervoer
(Artikel 6, lid 2, artikel 6, lid 3, onder a), en artikel 98 van het wetboek)
1.
Wanneer de regeling Uniedouanevervoer niet is aangezuiverd, stel
len de douaneautoriteiten van de lidstaat van vertrek de borg binnen
negen maanden na de datum waarop de goederen bij het douanekantoor
van bestemming hadden moeten worden aangebracht, in kennis van de
niet-aanzuivering van de regeling.
2.
Wanneer de regeling Uniedouanevervoer niet is aangezuiverd, stel
len de overeenkomstig artikel 87 van het wetboek bepaalde douaneau
toriteiten de borg binnen drie jaar na de datum van aanvaarding van de
aangifte voor douanevervoer, ervan in kennis dat hĳ verplicht is of kan
worden de schuld waarvoor hĳ in verband met het betrokken Uniedou
anevervoer aansprakelĳk is, te betalen.
3.
De borg is van zĳn verplichtingen ontslagen wanneer een van de
in de leden 1 en 2 genoemde kennisgevingen hem niet binnen de voor
geschreven termĳnen is gedaan.
4.
Wanneer een van de twee kennisgevingen is verzonden, wordt de
borg van de invordering van de douaneschuld of van de aanzuivering
van de regeling in kennis gesteld.
5.
De gemeenschappelijke gegevensvereisten voor de in lid 1 be
doelde kennisgeving zijn vastgesteld in bijlage 32-04.
De gemeenschappelijke gegevensvereisten voor de in lid 2 bedoelde
kennisgeving zijn vastgesteld in bijlage 32-05.
6.
Overeenkomstig artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek kunnen
de in de leden 1 en 2 bedoelde kennisgevingen worden verzonden met
behulp van andere middelen dan elektronischegegevensverwerkingstech
nieken.

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 59
▼B
Artikel 86
Betalingsvordering jegens een aansprakelijke organisatie in verband
met goederen onder dekking van een ATA-carnet en kennisgeving
van de niet-aanzuivering van een CPD-carnet aan een
aansprakelijke organisatie in het kader van de regeling van de
ATA-overeenkomst of de overeenkomst van Istanbul
(Artikel 6, lid 2, artikel 6, lid 3, onder a), en artikel 98 van het wetboek)
1.
In het geval van niet-naleving van een van de verplichtingen uit
hoofde van een ATA-carnet of CPD-carnet regulariseren de douaneau
toriteiten de documenten voor tijdelijke invoer (betalingsvordering je
gens een aansprakelijke organisatie respectievelijk kennisgeving van
niet-aanzuivering) overeenkomstig de artikelen 9, 10 en 11 van bijlage
A bij de overeenkomst van Istanbul of, indien van toepassing, over
eenkomstig de artikelen 7, 8 en 9 van de ATA-overeenkomst.
2.
Het bedrag aan invoerrechten en heffingen dat voortvloeit uit de
betalingsvordering jegens een aansprakelijke organisatie, wordt bere
kend met behulp van een standaard vaststellingsformulier.
3.
De gemeenschappelijke gegevensvereisten voor de in lid 1 be
doelde betalingsvordering jegens een aansprakelijke organisatie zijn
vastgesteld in bijlage 33-01.
4.
De gemeenschappelijke gegevensvereisten voor de in lid 1 be
doelde kennisgeving van niet-aanzuivering van een CPD-carnet zijn
vastgesteld in bijlage 33-02.
5.
Overeenkomstig artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek kunnen
de betalingsvordering jegens een aansprakelijke organisatie en de ken
nisgeving van niet-aanzuivering van een CPD-carnet aan de desbetref
fende aansprakelijke organisatie worden toegezonden met behulp van
andere middelen dan elektronischegegevensverwerkingstechnieken.

HOOFDSTUK 3

Invordering en betaling van rechten en terugbetaling en
kwijtschelding van het bedrag aan invoer- en uitvoerrechten
Afdeling 1
Vaststelling van het bedrag aan invoeruitvoerrechten,
mededeling
van
douaneschuld en boeking

of
de

Onderafdeling 1
Mededeling
van
betalingsvordering

de
douaneschuld
en
jegens
de
aansprakelijke
organisatie

Artikel 87
Wijze van mededeling van de douaneschuld
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
De mededeling van de douaneschuld overeenkomstig artikel 102 van
het wetboek kan worden gedaan met behulp van andere middelen dan
elektronischegegevensverwerkingstechnieken.
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Artikel 88
Vrijstelling van mededeling van de douaneschuld
(Artikel 102, lid 1, onder d), van het wetboek)
1.
De douaneautoriteiten kunnen afzien van de mededeling van een
douaneschuld die is ontstaan door niet-naleving op grond van artikel 79
of 82 van het wetboek wanneer het desbetreffende bedrag aan invoer- of
uitvoerrechten minder is dan 10 EUR.
2.
Wanneer het bedrag aan invoer- of uitvoerrechten van de aanvan
kelijk meegedeelde douaneschuld lager is dan het uiteindelijk verschul
digde bedrag aan invoer- of uitvoerrechten, kunnen de douaneautoritei
ten afzien van de mededeling van de douaneschuld ten belope van het
verschil tussen die bedragen op voorwaarde dat dit minder is dan 10
EUR.
3.
De in de leden 1 en 2 genoemde beperking tot 10 EUR is van
toepassing op elke invorderingshandeling.

Afdeling 2
Betaling

van

het
bedrag
aan
uitvoerrechten

invoer-

of

Artikel 89
Schorsing van de betalingstermijn in geval van een aanvraag tot
kwijtschelding
(Artikel 108, lid 3, onder a), van het wetboek)
1.
De douaneautoriteiten schorsen de termijn voor de betaling van het
met een douaneschuld overeenkomende bedrag aan invoer- of uitvoer
rechten totdat zij op de aanvraag tot kwijtschelding hebben beschikt,
mits aan de voorwaarden is voldaan:
a) bij een aanvraag tot kwijtschelding op grond van de artikelen 118,
119 of 120 van het wetboek: als het waarschijnlijk is dat aan de
voorwaarden van het desbetreffende artikel is voldaan;
b) bij een aanvraag tot kwijtschelding op grond van artikel 117 van het
wetboek: als het waarschijnlijk is dat aan de voorwaarden van ar
tikel 117 en artikel 45, lid 2, van het wetboek is voldaan.
2.
Wanneer de goederen waarvoor een aanvraag tot kwijtschelding
wordt ingediend, zich niet meer onder douanetoezicht bevinden op het
moment van de aanvraag, dient zekerheid te worden gesteld.
3.
In afwijking van lid 2 verlangen de douaneautoriteiten geen ze
kerheid als is vastgesteld dat dit de schuldenaar in ernstige economische
of sociale moeilijkheden zou brengen.

Artikel 90
Schorsing van de betalingstermijn in het geval van goederen die
zullen worden verbeurdverklaard, vernietigd of aan de staat
afgestaan
(Artikel 108, lid 3, onder b), van het wetboek)
De douaneautoriteiten schorsen de termijn voor de betaling van het met
een douaneschuld overeenkomende bedrag aan invoer- of uitvoerrechten
wanneer de goederen zich nog onder douanetoezicht bevinden en zij
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zullen worden verbeurdverklaard, vernietigd of aan de staat afgestaan en
de douaneautoriteiten het waarschijnlijk achten dat aan de voorwaarden
voor verbeurdverklaring, vernietiging of afstand zal worden voldaan,
totdat de uiteindelijke beslissing over de verbeurdverklaring, vernieti
ging of afstand is genomen.
Artikel 91
Schorsing

van

de betalingstermijn in het geval
douaneschuld door niet-naleving

van

een

(Artikel 108, lid 3, onder c), van het wetboek)
1.
De douaneautoriteiten schorsen de termijn voor de betaling, door
de in artikel 79, lid 3, onder a), van het wetboek bedoelde persoon, van
het met een douaneschuld overeenkomende bedrag aan invoer- of uit
voerrechten wanneer deze schuld is ontstaan door niet-naleving zoals
bedoeld in artikel 79 van het wetboek, mits aan de volgende voorwaar
den is voldaan:
a) er is ten minste één andere schuldenaar geïdentificeerd overeenkom
stig artikel 79, lid 3, onder b) of c), van het wetboek;
b) het desbetreffende bedrag aan invoer- of uitvoerrechten is mee
gedeeld aan de onder a) bedoelde schuldenaar overeenkomstig arti
kel 102 van het wetboek;
c) de in artikel 79, lid 3, onder a), van het wetboek bedoelde persoon
wordt niet beschouwd als een schuldenaar overeenkomstig artikel 79,
lid 3, onder b) of c), van het wetboek en er kan hem geen fraudu
leuze handeling of klaarblijkelijke nalatigheid worden verweten.
2.
De schorsing wordt slechts toegestaan indien de persoon in kwes
tie een zekerheid stelt voor het desbetreffende bedrag aan invoer- of
uitvoerrechten, behalve in een van de volgende gevallen:
a) er is al een zekerheid gesteld voor het volledige desbetreffende
bedrag aan invoer- of uitvoerrechten en de borg is niet ontslagen
van zijn verplichtingen;
b) er is vastgesteld, op grond van een gedocumenteerde beoordeling,
dat het verlangen van een zekerheid de schuldenaar in ernstige eco
nomische of sociale moeilijkheden zou brengen.
3.
De termijn van de schorsing is beperkt tot één jaar. De douaneau
toriteiten kunnen deze termijn evenwel verlengen indien daarvoor ge
gronde redenen bestaan.
Afdeling 3
Terugbetaling en kwijtschelding
Onderafdeling 1
Algemene bepalingen en procedure

Artikel 92
Aanvraag tot terugbetaling of kwijtschelding
(Artikel 6, lid 3, onder a), artikel 22, lid 1, en artikel 103 van het
wetboek)
1.
In afwijking van artikel 22, lid 1, derde alinea, van het wetboek
wordt de aanvraag tot terugbetaling of kwijtschelding van invoer- of
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uitvoerrechten zoals bedoeld in artikel 116 van het wetboek ingediend bij
de bevoegde douaneautoriteit van de lidstaat waar de douaneschuld is
meegedeeld.
2.
De in lid 1 bedoelde aanvraag kan met behulp van andere mid
delen dan elektronischegegevensverwerkingstechnieken worden gedaan
in overeenstemming met de bepalingen van de betrokken lidstaat.

Artikel 93
Aanvullende informatie wanneer goederen zich in een andere
lidstaat bevinden
(Artikel 6, lid 2, en artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
De gemeenschappelijke gegevensvereisten voor het verzoek om aanvul
lende informatie wanneer goederen zich in een andere lidstaat bevinden,
zijn vastgesteld in bijlage 33-06.
Het in de eerste alinea bedoelde verzoek om aanvullende informatie kan
met behulp van andere middelen dan elektronischegegevensverwer
kingstechnieken worden gedaan.

Artikel 94
Wijze van mededeling van de beschikking betreffende terugbetaling
of kwijtschelding
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
De beschikking betreffende terugbetaling of kwijtschelding van invoerof uitvoerrechten kan aan de betrokkene worden meegedeeld met behulp
van andere middelen dan elektronischegegevensverwerkingstechnieken.

Artikel 95
Gemeenschappelijke gegevensvereisten in verband met formaliteiten
wanneer goederen zich in een andere lidstaat bevinden
(Artikel 6, lid 2, van het wetboek)
De gemeenschappelijke gegevensvereisten voor het antwoord op het
verzoek om informatie ter vervulling van formaliteiten wanneer de aan
vraag tot terugbetaling of kwijtschelding betrekking heeft op goederen
die zich in een andere lidstaat bevinden dan die waar de douaneschuld
is meegedeeld, zijn vastgesteld in bijlage 33-07.

Artikel 96
Wijze van toezenden van informatie voor het vervullen van
formaliteiten wanneer goederen zich in een andere lidstaat bevinden
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
Het in artikel 95 bedoelde antwoord kan met behulp van andere mid
delen dan elektronischegegevensverwerkingstechnieken worden toe
gezonden.
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Artikel 97
Verlenging van de termijn voor het vaststellen van een beschikking
betreffende terugbetaling of kwijtschelding
(Artikel 22, lid 3, van het wetboek)
Wanneer artikel 116, lid 3, eerste alinea, van het wetboek of artikel 116,
lid 3, tweede alinea, onder b), van het wetboek van toepassing is, wordt
de termijn voor het vaststellen van de beschikking betreffende terugbe
taling of kwijtschelding geschorst totdat de betrokken lidstaat de ken
nisgeving van het besluit van de Commissie heeft ontvangen dan wel de
kennisgeving van de Commissie dat zij het dossier om de in artikel 98,
lid 6, genoemde redenen terugzendt.
Wanneer artikel 116, lid 3, tweede alinea, onder b), van het wetboek
van toepassing is, wordt de termijn voor het vaststellen van de beschik
king betreffende terugbetaling of kwijtschelding geschorst totdat de be
trokken lidstaat de kennisgeving van het besluit van de Commissie over
de feitelijk en juridisch vergelijkbare zaak heeft ontvangen.

Onderafdeling 2
Door de Commissie te nemen besluiten

Artikel 98
Voorlegging van het dossier aan de Commissie met het oog op een
besluit
(Artikel 116, lid 3, van het wetboek)
1.
De lidstaat stelt de betrokkene vooraf in kennis van zijn voor
nemen om het dossier aan de Commissie voor te leggen en geeft de
betrokkene 30 dagen om een verklaring te ondertekenen dat hij kennis
heeft genomen van het dossier en daaraan niets heeft toe te voegen of
waarin hij alle aanvullende elementen vermeldt die naar zijn mening in
het dossier moeten worden opgenomen. Als de betrokkene deze ver
klaring niet binnen de 30 dagen verstrekt, wordt hij geacht kennis te
hebben genomen van het dossier en er niets aan toe te voegen te
hebben.
2.
Wanneer een lidstaat in de in artikel 116, lid 3, van het wetboek
bedoelde gevallen een dossier aan de Commissie voorlegt met het oog
op een besluit, bevat het dossier ten minste het volgende:
a) een samenvatting van de zaak;
b) omstandige informatie waaruit blijkt dat aan de in artikel 119 of
artikel 120 van het wetboek bedoelde voorwaarden is voldaan;
c) de in lid 1 bedoelde verklaring of een verklaring van de lidstaat
waarin wordt bevestigd dat de betrokkene wordt geacht kennis te
hebben genomen van het dossier en er niets aan toe te voegen te
hebben.
3.
De Commissie bevestigt de ontvangst van het dossier aan de
betrokken lidstaat zodra zij dit ontvangen heeft.
4.
De Commissie stelt alle lidstaten een afschrift van de in lid 2,
onder a), bedoelde samenvatting van de zaak ter beschikking binnen
vijftien dagen na de datum waarop zij het dossier ontvangen heeft.
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5.
Wanneer de door de lidstaat voorgelegde informatie voor de Com
missie ontoereikend is om een besluit te nemen, kan zij de lidstaat om
aanvullende informatie verzoeken.
6.
De Commissie zendt het dossier aan de lidstaat terug en de zaak
wordt geacht nooit aan haar te zijn voorgelegd in elk van de volgende
gevallen:
a) het dossier is duidelĳk onvolledig aangezien het geen enkel element
bevat dat een onderzoek door de Commissie rechtvaardigt;
b) het dossier had op grond van artikel 116, lid 3, tweede alinea, van
het wetboek niet mogen worden voorgelegd aan de Commissie;
c) de lidstaat heeft de Commissie nieuwe informatie verstrekt die de
feitelijke inhoud of de juridische beoordeling van de zaak ingrijpend
kan wijzigen, terwijl de Commissie zich nog op het dossier beraadt.

Artikel 99
Recht van de betrokkene om te worden gehoord
(Artikel 116, lid 3, van het wetboek)
1.
Wanneer de Commissie voornemens is een ongunstig besluit te
nemen in de in artikel 116, lid 3, van het wetboek bedoelde gevallen,
deelt zij haar bezwaren schriftelijk mee aan de betrokkene, tezamen met
een verwijzing naar alle documenten en informatie waarop haar bezwa
ren berusten. De Commissie stelt de betrokkene in kennis van zijn recht
op toegang tot het dossier.
2.
De Commissie stelt de betrokken lidstaat in kennis van haar voor
nemen en van de in lid 1 bedoelde mededeling.
3.
De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld zijn standpunt
schriftelijk aan de Commissie kenbaar te maken binnen een termijn van
30 dagen vanaf de datum waarop hij de in lid 1 bedoelde mededeling
heeft ontvangen.

Artikel 100
Termijnen
(Artikel 116, lid 3, van het wetboek)
1.
De Commissie besluit of het al dan niet gerechtvaardigd is tot
terugbetaling of kwijtschelding over te gaan binnen negen maanden
na de datum waarop zij het in artikel 98, lid 1, bedoelde dossier heeft
ontvangen.
2.
Wanneer de Commissie het noodzakelijk heeft geacht de lidstaat
om aanvullende informatie te verzoeken zoals bedoeld in artikel 98, lid
5, wordt de in lid 1 bedoelde termijn verlengd met een even lange
periode als de tĳd die is verstreken tussen de datum waarop de Com
missie het verzoek om aanvullende informatie heeft verzonden en de
datum waarop zij deze informatie heeft ontvangen. De Commissie stelt
de betrokkene in kennis van de verlenging.
3.
Wanneer de Commissie onderzoek verricht om haar besluit te
kunnen nemen, wordt de in lid 1 bedoelde termĳn verlengd met de
tĳd die nodig is om dit onderzoek te voltooien. Deze verlenging mag
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niet meer dan negen maanden bedragen. De Commissie stelt de lidstaat
en de betrokkene in kennis van de datums waarop een onderzoek wordt
geopend en wordt beëindigd.
4.
Wanneer de Commissie voornemens is een ongunstig besluit te
nemen zoals bedoeld in artikel 99, lid 1, wordt de in lid 1 genoemde
termijn met 30 dagen verlengd.

Artikel 101
Mededeling van het besluit
(Artikel 116, lid 3, van het wetboek)
1.
De Commissie deelt de betrokken lidstaat haar besluit zo spoedig
mogelijk mee en in ieder geval binnen 30 dagen na het verstrijken van
de in artikel 100, lid 1, genoemde termijn.
2.
De beschikkingsbevoegde douaneautoriteit geeft een beschikking
op basis van het overeenkomstig lid 1 meegedeelde besluit van de
Commissie.
De lidstaat waartoe de beschikkingsbevoegde douaneautoriteit behoort,
stelt de Commissie in kennis van deze beschikking door toezending van
een afschrift ervan.
3.
Wanneer het besluit in de in artikel 116, lid 3, van het wetboek
bedoelde gevallen gunstig is voor de betrokkene, kan de Commissie de
voorwaarden vaststellen waaronder de douaneautoriteiten in feitelĳk en
juridisch vergelĳkbare gevallen tot kwĳtschelding of terugbetaling van
rechten moeten overgaan.

Artikel 102
Gevolgen van het uitblijven of het niet-meedelen van een besluit
(Artikel 116, lid 3, van het wetboek)
Als de Commissie geen besluit neemt binnen de in artikel 100 vast
gestelde termijn of geen besluit meedeelt aan de lidstaat in kwestie
binnen de in artikel 101, lid 1, vastgestelde termijn, geeft de beschik
kingsbevoegde douaneautoriteit een voor de betrokkene gunstige be
schikking.

HOOFDSTUK 4

Tenietgaan van een douaneschuld
Artikel 103
Verzuim zonder werkelĳke gevolgen voor het juiste functioneren
van een douaneregeling
(Artikel 124, lid 1, onder h), i), van het wetboek)
De volgende situaties worden beschouwd als een verzuim zonder wer
kelijke gevolgen voor het juiste functioneren van de douaneregeling:
a) een termijn wordt overschreden met een periode die niet langer is
dan de termijnverlenging die zou zijn toegekend indien deze ver
lenging was aangevraagd;
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b) er is een douaneschuld ontstaan voor goederen onder een bijzondere
regeling of in tijdelijke opslag overeenkomstig artikel 79, lid 1,
onder a) of c), van het wetboek en deze goederen zijn vervolgens
in het vrije verkeer gebracht;
c) het douanetoezicht is naderhand hersteld voor goederen die formeel
geen deel uitmaken van een regeling douanevervoer, maar die zich
eerder in tijdelijke opslag bevonden of onder een bijzondere regeling
waren geplaatst samen met goederen die formeel onder die regeling
douanevervoer zijn geplaatst;
d) er is, ten aanzien van goederen die onder een andere bijzondere
regeling dan douanevervoer of vrije zone zijn geplaatst of goederen
in tijdelijke opslag, een vergissing begaan met betrekking tot de
gegevens in de douaneaangifte om de regeling aan te zuiveren of
de tijdelijke opslag te beëindigen, maar die vergissing heeft geen
gevolgen voor de aanzuivering van de regeling of de beëindiging
van de tijdelijke opslag;
e) er is een douaneschuld ontstaan overeenkomstig artikel 79, lid 1,
onder a) of b), van het wetboek, maar de betrokken persoon stelt
de bevoegde douaneautoriteiten in kennis van de niet-naleving voor
dat ofwel de douaneschuld is meegedeeld ofwel de douaneautoritei
ten die persoon ervan in kennis hebben gesteld dat zij voornemens
zijn een controle uit te voeren.

TITEL IV
HET BINNENBRENGEN VAN GOEDEREN IN HET DOUANEGEBIED
VAN DE UNIE
HOOFDSTUK 1

Summiere aangifte bij binnenbrengen
Artikel 104
Ontheffing van de verplichting tot indiening van een summiere
aangifte bij binnenbrengen
(Artikel 127, lid 2, onder b), van het wetboek)
1.
Voor de volgende goederen wordt afgezien van de verplichting om
een summiere aangifte bij binnenbrengen in te dienen:
a) elektrische energie;
b) goederen die via een pijpleiding binnenkomen;
c) brievenpost;
d) roerende goederen en voorwerpen zoals omschreven in artikel 2, lid
1, onder d), van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van
16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire
regeling inzake douanevrijstellingen (1), mits zij niet op grond van
een vervoersovereenkomst worden vervoerd;
e) goederen waarvoor een mondelinge douaneaangifte mag worden
gedaan overeenkomstig artikel 135 en artikel 136, lid 1, mits zij
niet op grond van een vervoersovereenkomst worden vervoerd;
(1) PB L 324 van 10.12.2009, blz. 23.
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f) goederen zoals bedoeld in artikel 138, onder b) tot en met d), of
artikel 139, lid 1, die worden geacht te zijn aangegeven overeen
komstig artikel 141, mits zij niet op grond van een vervoersover
eenkomst worden vervoerd;
g) goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizi
gers;
h) goederen die worden vervoerd onder dekking van formulier 302
krachtens het op 19 juni 1951 te Londen ondertekende verdrag
tussen de staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag
nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten;
i) wapens en militaire uitrusting die door de met de militaire verdedi
ging van een lidstaat belaste autoriteiten het douanegebied van de
Unie worden binnengebracht in het kader van een militair vervoer
of een uitsluitend voor de militaire autoriteiten bestemd vervoer;
j) de volgende goederen die het douanegebied van de Unie recht
streeks worden binnengebracht vanaf offshore installaties die door
een in het douanegebied van de Unie gevestigde persoon worden
geëxploiteerd:
i) goederen die bij de bouw, het herstellen, het onderhoud of de
verbouwing van deze offshore installaties daarin zijn opge
nomen;
ii) goederen die voor de uitrusting van de offshore installaties zijn
gebruikt;
iii) provisie die op de offshore installaties wordt gebruikt of ver
bruikt;
iv) ongevaarlijke afvalproducten van de genoemde offshore instal
laties;
k) goederen die in aanmerking komen voor vrijstelling op grond van
het Verdrag van Wenen inzake diplomatieke betrekkingen van
18 april 1961, het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkin
gen van 24 april 1963, andere consulaire verdragen of het Verdrag
van New York inzake bijzondere missies van 16 december 1969;
l) de volgende goederen aan boord van schepen en luchtvaartuigen:
i) goederen die zijn geleverd om als onderdeel of toebehoren in
die schepen en luchtvaartuigen te worden gemonteerd;
ii) goederen voor de werking van de motoren, machines en andere
uitrusting van die schepen of luchtvaartuigen;
iii) voor consumptie of verkoop aan boord bestemde levensmidde
len en andere artikelen;
m) goederen die het douanegebied van de Unie worden binnengebracht
vanuit Ceuta en Melilla, Gibraltar, Helgoland, de Republiek San
Marino, Vaticaanstad, de gemeenten Livigno en Campione d’Italia
of de Italiaanse wateren van het meer van Lugano vanaf de oever tot
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aan de politieke grens van de zone tussen Ponte Tresa en Porto
Ceresio;
n) producten van de zeevisserĳ en andere door EU-vissersvaartuigen
uit de zee gewonnen producten buiten het douanegebied van de
Unie;
o) vaartuigen, en de daarmee vervoerde goederen, die de territoriale
wateren van een lidstaat binnenkomen, uitsluitend met het doel om
provisie in te slaan zonder dat verbinding wordt gemaakt met een
van de havenfaciliteiten;
p) goederen onder dekking van een ATA- of CPD-carnet, mits zij niet
op grond van een vervoersovereenkomst worden vervoerd.
2.
Tot 31 december 2020 moet geen summiere aangifte bij binnen
brengen worden ingediend voor goederen in postzendingen waarvan het
gewicht niet meer dan 250 g bedraagt.
Wanneer goederen in postzendingen waarvan het gewicht meer dan 250
g bedraagt, het douanegebied van de Unie worden binnengebracht zon
der dat zij door een summiere aangifte bij binnenbrengen gedekt zijn,
worden geen sancties opgelegd. Bij het aanbrengen van de goederen
wordt een risicoanalyse verricht, indien mogelijk op basis van de aan
gifte voor tijdelijke opslag of de douaneaangifte voor die goederen.
Uiterlijk 31 december 2020 evalueert de Commissie de situatie van
goederen in postzendingen overeenkomstig dit lid om eventueel nood
zakelijke wijzigingen aan te brengen rekening houdende met het gebruik
van elektronische middelen door postaanbieders ter dekking van het
vervoer van goederen.
▼M1
3.
Tot de datums van de upgrade van het invoercontrolesysteem
zoals bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU is lid
2 van dit artikel niet van toepassing en wordt ontheffing verleend van
de verplichting om een summiere aangifte bij binnenbrengen in te die
nen voor goederen in postzendingen.
4.
Tot de datum van de upgrade van het invoercontrolesysteem zoals
bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU wordt onthef
fing verleend van de verplichting om een summiere aangifte bij binnen
brengen in te dienen voor goederen in een zending waarvan de intrin
sieke waarde niet meer dan 22 EUR bedraagt, mits de douaneautoritei
ten ermee instemmen dat, met goedkeuring van de marktdeelnemer, een
risicoanalyse wordt verricht aan de hand van de informatie die aanwezig
is in of wordt geleverd door het door de marktdeelnemer gebruikte
systeem.
▼B
Artikel 105
Termijnen voor de indiening van de summiere aangifte bij
binnenbrengen voor vervoer over zee
(Artikel 127, leden 3 en 7, van het wetboek)
Wanneer de goederen over zee het douanegebied van de Unie worden
binnengebracht, wordt de summiere aangifte bij binnenbrengen binnen
de volgende termijnen ingediend:
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a) voor in containers vervoerde goederen, tenzij het bepaalde onder c)
of d) van toepassing is: uiterlijk 24 uur voordat zij in het vaartuig
worden geladen waarmee zij het douanegebied van de Unie zullen
worden binnengebracht;
b) voor stort-/stukgoederen, tenzij het bepaalde onder c) of d) van
toepassing is: uiterlijk vier uur voor de aankomst van het vaartuig
in de eerste haven van binnenkomst in het douanegebied van de
Unie;
c) uiterlijk twee uur voor de aankomst van het vaartuig in de eerste
haven van binnenkomst in het douanegebied van de Unie in geval
van goederen komende uit:
i) Groenland;
ii) de Faeröer;
iii) IJsland;
iv) havens aan de Oostzee, Noordzee, Zwarte Zee en Middellandse
Zee;
v) alle havens van Marokko;
d) voor ander dan onder c) bedoeld vervoer tussen een gebied buiten
het douanegebied van de Unie en de Franse overzeese departemen
ten, de Azoren, Madeira of de Canarische Eilanden, wanneer de
reistijd minder dan 24 uur bedraagt: uiterlijk twee uur voor de aan
komst in de eerste haven van binnenkomst in het douanegebied van
de Unie.

Artikel 106
Termijnen voor de indiening van de summiere aangifte bij
binnenbrengen voor vervoer door de lucht
(Artikel 127, leden 3 en 7, van het wetboek)
1.
Wanneer de goederen door de lucht het douanegebied van de Unie
worden binnengebracht, wordt de summiere aangifte bij binnenbrengen
zo spoedig mogelijk ingediend.
De minimale gegevensset voor de summiere aangifte bij binnenbrengen
wordt verstrekt uiterlijk voordat de goederen in het vliegtuig worden
geladen waarmee zij het douanegebied van de Unie zullen worden
binnengebracht.
2.
Wanneer binnen de in lid 1, tweede alinea, bedoelde termijn alleen
de minimale gegevensset voor de summiere aangifte bij binnenbrengen
is verstrekt, worden de andere gegevens verstrekt binnen de volgende
termijnen:
a) bij vluchten met een reistijd van minder dan vier uur: uiterlijk op het
werkelijke vertrekuur van het luchtvaartuig;
b) bij andere vluchten: uiterlijk vier uur voor de aankomst van het
luchtvaartuig op de eerste luchthaven in het douanegebied van de
Unie.
▼M1
3.
In afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel wordt de sum
miere aangifte bij binnenbrengen, tot de datum van de upgrade van het
invoercontrolesysteem zoals bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit
2014/255/EU, ingediend binnen de volgende termijnen:
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a) bij vluchten met een reistijd van minder dan vier uur: uiterlijk op het
werkelijke vertrekuur van het luchtvaartuig, en
b) bij vluchten met een reistijd van vier uur of meer: uiterlijk vier uur
voor de aankomst van het luchtvaartuig op de eerste luchthaven in
het douanegebied van de Unie.
▼B
Artikel 107
Termijnen voor de indiening van de summiere aangifte bij
binnenbrengen voor vervoer per spoor
(Artikel 127, leden 3 en 7, van het wetboek)
Wanneer de goederen per spoor het douanegebied van de Unie worden
binnengebracht, wordt de summiere aangifte bij binnenbrengen binnen
de volgende termijnen ingediend:
a) wanneer de treinreis vanaf het laatste rangeerstation, gelegen in een
derde land, naar het douanekantoor van eerste binnenkomst minder
dan twee uur bedraagt: uiterlijk één uur voor de aankomst van de
goederen op de plaats waarvoor dat douanekantoor bevoegd is;
b) in alle andere gevallen: uiterlijk twee uur voor de aankomst van de
goederen op de plaats waarvoor het douanekantoor van eerste bin
nenkomst bevoegd is.
Artikel 108
Termijnen voor de indiening van de summiere aangifte bij
binnenbrengen voor vervoer over de weg
(Artikel 127, leden 3 en 7, van het wetboek)
Wanneer de goederen over de weg het douanegebied van de Unie
worden binnengebracht, wordt de summiere aangifte bij binnenbrengen
ingediend uiterlijk één uur voor de aankomst van de goederen op de
plaats waarvoor het douanekantoor van eerste binnenkomst bevoegd is.
Artikel 109
Termijnen voor de indiening van de summiere aangifte bij
binnenbrengen voor vervoer over de binnenwateren
(Artikel 127, leden 3 en 7, van het wetboek)
Wanneer de goederen over de binnenwateren het douanegebied van de
Unie worden binnengebracht, wordt de summiere aangifte bij binnen
brengen ingediend uiterlijk twee uur voor de aankomst van de goederen
op de plaats waarvoor het douanekantoor van eerste binnenkomst be
voegd is.
Artikel 110
Termijnen voor de indiening van de summiere aangifte bij
binnenbrengen voor gecombineerd vervoer
(Artikel 127, leden 3 en 7, van het wetboek)
Wanneer de goederen het douanegebied van de Unie worden binnen
gebracht op een vervoermiddel dat zelf wordt vervoerd op een actief
vervoermiddel, is de termijn voor de indiening van de summiere aan
gifte bij binnenbrengen de termijn die geldt voor het actieve vervoer
middel.
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Artikel 111
Termijnen voor de indiening van de summiere aangifte bij
binnenbrengen in geval van overmacht
(Artikel 127, leden 3 en 7, van het wetboek)
De in de artikelen 105 tot en met 109 genoemde termijnen zijn niet van
toepassing in geval van overmacht.
Artikel 112
Verstrekking van de gegevens van de summiere aangifte bij
binnenbrengen door andere personen in specifieke gevallen van
vervoer over zee of over de binnenwateren
(Artikel 127, lid 6, van het wetboek)
1.
Wanneer, in het geval van vervoer over zee of over de binnen
wateren, voor dezelfde goederen door een of meer andere personen dan
de vervoerder een of meer aanvullende vervoersovereenkomsten zijn
gesloten die worden gedekt door een of meer cognossementen, en de
persoon die het cognossement afgeeft, de vereiste gegevens voor de
summiere aangifte bij binnenbrengen niet meedeelt aan zijn contractuele
partner die een cognossement afgeeft aan hem of aan zijn contractuele
partner met wie hij een overeenkomst voor het delen van laadruimte
heeft gesloten, verstrekt de persoon die de vereiste gegevens niet mee
deelt, deze gegevens aan het douanekantoor van eerste binnenkomst
overeenkomstig artikel 127, lid 6, van het wetboek.
Indien de geadresseerde die is vermeld op het cognossement dat geen
onderliggende cognossementen heeft, de voor de summiere aangifte bij
binnenbrengen vereiste gegevens niet meedeelt aan de persoon die dit
cognossement afgeeft, verstrekt hij deze gegevens aan het douanekan
toor van eerste binnenkomst.
2.
Elke persoon die de in artikel 127, lid 5, van het wetboek be
doelde gegevens indient, is verantwoordelijk voor de door hem in
gediende gegevens overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder a) en b),
van het wetboek.
▼M1
3.
Tot de datums van de upgrade van het invoercontrolesysteem
zoals bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU zijn de
leden 1 en 2 van dit artikel niet van toepassing.
▼B
Artikel 113
Verstrekking van de gegevens van de summiere aangifte bij
binnenbrengen door andere personen in specifieke gevallen van
vervoer door de lucht
(Artikel 127, lid 6, van het wetboek)
1.
Wanneer, in het geval van vervoer door de lucht, voor dezelfde
goederen door een of meer andere personen dan de vervoerder een of
meer aanvullende vervoersovereenkomsten zijn gesloten die worden
gedekt door een of meer luchtvrachtbrieven, en de persoon die de lucht
vrachtbrief afgeeft, de vereiste gegevens voor de summiere aangifte bij
binnenbrengen niet meedeelt aan zijn contractuele partner die een lucht
vrachtbrief afgeeft aan hem of aan zijn contractuele partner met wie hij
een overeenkomst voor het delen van laadruimte heeft gesloten, ver
strekt de persoon die de vereiste gegevens niet meedeelt, deze gegevens
aan het douanekantoor van eerste binnenkomst overeenkomstig arti
kel 127, lid 6, van het wetboek.
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2.
Wanneer, in het geval van vervoer door de lucht, goederen worden
vervoerd krachtens de Akten van de Wereldpostunie en de postaanbie
der de vereiste gegevens voor de summiere aangifte bij binnenbrengen
niet meedeelt aan de vervoerder, verstrekt de postaanbieder deze gege
vens aan het douanekantoor van eerste binnenkomst overeenkomstig
artikel 127, lid 6, van het wetboek.
3.
Elke persoon die de in artikel 127, lid 5, van het wetboek be
doelde gegevens indient, is verantwoordelijk voor de door hem in
gediende gegevens overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder a) en b),
van het wetboek.
▼M1
4.
Tot de datums van de upgrade van het invoercontrolesysteem
zoals bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU zijn de
leden 1 tot en met 3 van dit artikel niet van toepassing.
▼B
HOOFDSTUK 2

Aankomst van goederen
Artikel 114
Handelsverkeer met gebieden met een bijzonder fiscaal regime
(Artikel 1, lid 3, van het wetboek)
De lidstaten passen dit hoofdstuk en de artikelen 133 tot en met 152 van
het wetboek toe op goederen in het handelsverkeer tussen een gebied
met een bijzonder fiscaal regime en een ander deel van het douanege
bied van de Unie dat geen gebied met een bijzonder fiscaal regime is.

Artikel 115
Goedkeuring van een plaats voor het aanbrengen van goederen bij
de douane en tijdelijke opslag
(Artikel 139, lid 1, en artikel 147, lid 1, van het wetboek)
1.
Voor het aanbrengen van goederen kan een andere plaats dan het
bevoegde douanekantoor worden goedgekeurd wanneer aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
a) de vereisten die zijn vastgesteld in artikel 148, leden 2 en 3, van het
wetboek en in artikel 117 zijn vervuld;
b) de goederen worden op de dag nadat zij zijn aangebracht, aange
geven voor een douaneregeling tenzij de douaneautoriteiten een on
derzoek van de goederen eisen overeenkomstig artikel 140, lid 2,
van het wetboek.
Wanneer voor de plaats al een vergunning voor het beheer van een
ruimte voor tijdelijke opslag is verleend, is die goedkeuring niet vereist.
2.
Voor de tijdelijke opslag van goederen kan een andere plaats dan
een ruimte voor tijdelijke opslag worden goedgekeurd wanneer aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
a) de vereisten die zijn vastgesteld in artikel 148, leden 2 en 3, van het
wetboek en in artikel 117 zijn vervuld;
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b) de goederen worden op de dag nadat zij zijn aangebracht, aange
geven voor een douaneregeling tenzij de douaneautoriteiten een on
derzoek van de goederen eisen overeenkomstig artikel 140, lid 2,
van het wetboek.

Artikel 116
Administratie
(Artikel 148, lid 4, van het wetboek)
1.
De in artikel 148, lid 4, van het wetboek bedoelde administratie
bevat de volgende informatie en gegevens:
a) een verwijzing naar de desbetreffende aangifte tot tijdelijke opslag
van de opgeslagen goederen en een verwijzing naar de overeenkom
stige beëindiging van de tijdelijke opslag;
b) de datum en gegevens ter identificatie van de douanedocumenten
betreffende de opgeslagen goederen en alle andere documenten die
betrekking hebben op de tijdelijke opslag van de goederen;
c) bijzonderheden, nummers, aantal en soort van de colli, de hoeveel
heid en de gebruikelĳke handelsomschrĳving of technische beschrij
ving van de goederen en, eventueel, de op de containers aange
brachte merktekens aan de hand waarvan de goederen kunnen wor
den geïdentificeerd;
d) plaats van de goederen en gegevens over iedere overbrenging;
e) douanestatus van de goederen;
f) informatie over de in artikel 147, lid 2, van het wetboek bedoelde
behandelingen;
g) wat betreft de overbrenging van tijdelijk opgeslagen goederen tussen
ruimten voor tijdelijke opslag die in verschillende lidstaten zijn ge
legen, de gegevens over de aankomst van de goederen in de tijde
lijke opslagruimte van bestemming.
Wanneer de administratie geen deel uitmaakt van de hoofdboekhouding
voor douanedoeleinden, dient zij te verwijzen naar de hoofdboekhou
ding voor douanedoeleinden.
2.
De douaneautoriteiten kunnen toestaan dat sommige van de in lid
1 bedoelde gegevens niet moeten worden verstrekt wanneer dit geen
nadelige invloed heeft op het douanetoezicht en de controle van de
goederen. Deze ontheffing is evenwel niet van toepassing in het geval
van overbrenging van goederen tussen ruimten voor tijdelijke opslag.

Artikel 117
Detailhandel
(Artikel 148, lid 1, van het wetboek)
Op de volgende voorwaarden wordt een vergunning voor het beheer van
ruimten voor tijdelijke opslag zoals bedoeld in artikel 148 van het
wetboek verleend:
a) de ruimte voor tijdelijke opslag wordt niet gebruikt voor detailhan
del;
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b) wanneer de opgeslagen goederen een gevaar vormen, andere goede
ren kunnen bederven of om andere redenen bijzondere voorzieningen
vereisen, wordt de ruimte voor tijdelijke opslag speciaal voor de
opslag van die goederen ingericht;
c) de ruimte voor tijdelijke opslag wordt uitsluitend beheerd door de
vergunninghouder.

Artikel 118
Andere gevallen van overbrenging van tijdelijk opgeslagen goederen
(Artikel 148, lid 5, onder c), van het wetboek)
Overeenkomstig artikel 148, lid 5, onder c), van het wetboek kunnen de
douaneautoriteiten toestemming geven voor de overbrenging van tijde
lijk opgeslagen goederen tussen verschillende ruimten voor tijdelijke
opslag waarvoor verschillende vergunningen voor het beheer van ruim
ten voor tijdelijke opslag zijn afgegeven, op voorwaarde dat de houders
van deze vergunningen AEOC zijn.

TITEL V
ALGEMENE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DOUANESTATUS,
PLAATSING VAN GOEDEREN ONDER EEN DOUANEREGELING,
VERIFICATIE, VRIJGAVE EN VERWIJDERING VAN GOEDEREN
HOOFDSTUK 1

Douanestatus van goederen
Afdeling 1
Algemene bepalingen
Artikel 119
Vermoeden van douanestatus
(Artikel 153, lid 1, en artikel 155, lid 2, van het wetboek)
1.
Het vermoeden dat goederen de douanestatus van Uniegoederen
hebben, is niet van toepassing op:
a) in het douanegebied van de Unie gebrachte goederen die onder
douanetoezicht staan om hun douanestatus te bepalen;
b) goederen in tijdelijke opslag;
c) goederen die onder een van de bijzondere regelingen zijn geplaatst,
met uitzondering van de regelingen intern douanevervoer, passieve
veredeling en bijzondere bestemming;
d) producten van de zeevisserij, gevangen door een EU-vissersvaartuig
buiten het douanegebied van de Unie in andere wateren dan de
territoriale wateren van een derde land, die het douanegebied van
de Unie worden binnengebracht zoals bepaald in artikel 129;
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e) goederen verkregen uit de onder d) bedoelde producten aan boord
van dat vaartuig of een EU-fabrieksschip, bij de vervaardiging waar
van andere producten met de douanestatus van Uniegoederen mogen
zijn gebruikt, die het douanegebied van de Unie worden binnen
gebracht zoals bepaald in artikel 129;
f) producten van de zeevisserij en andere producten, gewonnen of ge
vangen binnen het douanegebied van de Unie door schepen die de
vlag van een derde land voeren.
2.
In de volgende gevallen mogen Uniegoederen, zonder dat zij aan
een douaneregeling onderworpen zijn, worden vervoerd van de ene
plaats naar een andere binnen het douanegebied van de Unie en tijdelijk
daarbuiten zonder dat hun douanestatus wijzigt:
a) wanneer de goederen worden vervoerd door de lucht en zijn geladen
of overgeladen op een EU-luchthaven om naar een andere EU-lucht
haven te worden verzonden, voor zover dit vervoer geschiedt onder
dekking van één enkel in een lidstaat afgegeven vervoersdocument;
b) wanneer de goederen worden vervoerd over zee en tussen EU-ha
vens worden verscheept met een lijndienst waarvoor overeenkomstig
artikel 120 vergunning is verleend;
c) wanneer de goederen worden vervoerd per spoor en via een derde
land dat partij is bij de overeenkomst betreffende een gemeenschap
pelijke regeling inzake douanevervoer, zijn verzonden onder dekking
van één enkel in een lidstaat afgegeven vervoersdocument, en in een
dergelijke mogelijkheid is voorzien in een internationale overeen
komst.
3.
In de volgende gevallen mogen Uniegoederen, zonder dat zij aan
een douaneregeling onderworpen zijn, worden vervoerd van de ene
plaats naar een andere binnen het douanegebied van de Unie en tijdelijk
daarbuiten zonder dat hun douanestatus wijzigt, mits hun douanestatus
van Uniegoederen wordt aangetoond:
a) goederen die van de ene plaats naar een andere binnen het dou
anegebied van de Unie zijn overgebracht en dat gebied over zee
of door de lucht tijdelijk verlaten;
b) goederen die van de ene plaats naar een andere binnen het dou
anegebied van de Unie zijn overgebracht via een grondgebied buiten
het douanegebied van de Unie zonder dat zij zijn overgeladen, en die
zijn vervoerd onder dekking van één enkel in een lidstaat afgegeven
vervoersdocument;
c) goederen die van de ene plaats naar een andere binnen het dou
anegebied van de Unie zijn overgebracht via een grondgebied buiten
het douanegebied van de Unie en die zijn overgeladen buiten het
douanegebied van de Unie op een ander dan het oorspronkelijke
vervoermiddel, waarbij een nieuw vervoersdocument is afgegeven
voor het vervoer vanaf het grondgebied buiten het douanegebied
van de Unie, mits het nieuwe document vergezeld gaat van een
kopie van het originele enkele vervoersdocument;
d) in een lidstaat ingeschreven gemotoriseerde wegvoertuigen die het
douanegebied van de Unie tijdelijk hebben verlaten en daarna op
nieuw zijn binnengekomen;
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e) verpakkingsmiddelen, laadborden en ander soortgelijk materieel, met
uitzondering van containers, die toebehoren aan een in het douanege
bied van de Unie gevestigde persoon, die worden gebruikt voor het
vervoer van goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk
hebben verlaten en opnieuw zijn binnengekomen;
f) goederen in de bagage van een passagier die niet voor commerciële
doeleinden zijn bestemd en tijdelijk het douanegebied van de Unie
hebben verlaten en opnieuw zijn binnengekomen.

Afdeling 2
Lijndienst voor douanedoeleinden
Artikel 120
Vergunning voor het onderhouden van een lijndienst
(Artikel 155, lid 2, van het wetboek)
1.
De beschikkingsbevoegde douaneautoriteit kan een scheepvaart
maatschappij vergunning verlenen voor het onderhouden van een lijn
dienst, op grond waarvan zij Uniegoederen van de ene plaats naar een
andere binnen het douanegebied van de Unie en tijdelijk daarbuiten mag
vervoeren zonder dat hun douanestatus van Uniegoederen wijzigt.
2.

Deze vergunning wordt slechts verleend wanneer:

a) de scheepvaartmaatschappij in het douanegebied van de Unie geves
tigd is;
b) zij aan de in artikel 39, onder a), van het wetboek genoemde criteria
voldoet;
c) zij zich ertoe verbindt de beschikkingsbevoegde douaneautoriteit de
in artikel 121, lid 1, bedoelde gegevens te verstrekken nadat de
vergunning is afgegeven, en
d) zij zich ertoe verbindt op de route van de lijndienst geen havens in
een gebied buiten het douanegebied van de Unie noch vrije zones in
een EU-haven aan te doen, en geen goederen op zee over te laden.
3.
Scheepvaartmaatschappijen waaraan vergunning is verleend over
eenkomstig dit artikel, onderhouden de daarin beschreven lijndienst.
De lijndienst wordt onderhouden met de vaartuigen die voor dat doel
zijn geregistreerd overeenkomstig artikel 121.

Artikel 121
Registratie van vaartuigen en havens
(Artikel 22, lid 4, en artikel 155, lid 2, van het wetboek)
1.
De scheepvaartmaatschappij waaraan vergunning is verleend voor
het onderhouden van een lijndienst met het oog op de toepassing van
artikel 119, lid 2, onder b), registreert de vaartuigen die zij voor die
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dienst wil gebruiken en de havens die zij daarbij wil aandoen, door de
beschikkingsbevoegde douaneautoriteit de volgende gegevens te ver
strekken:

a) de namen van de vaartuigen die de lijndienst onderhouden;

b) de haven waar het vaartuig met de lijndienst aanvangt;

c) de havens die worden aangedaan.

2.
De in lid 1 bedoelde registratie wordt van kracht op de eerste
werkdag na die van de registratie door de beschikkingsbevoegde dou
aneautoriteit.

3.
De scheepvaartmaatschappij waaraan vergunning is verleend voor
het onderhouden van een lijndienst met het oog op de toepassing van
artikel 119, lid 2, onder b), stelt de beschikkingsbevoegde douaneauto
riteit in kennis van iedere wijziging in de onder a), b) en c) van lid 1
bedoelde gegevens en van de datum en het tijdstip waarop die wijziging
van kracht wordt.

Artikel 122
Onvoorziene omstandigheden tijdens het vervoer in het kader van
een lijndienst
(Artikel 153, lid 1, en artikel 155, lid 2, van het wetboek)
Wanneer een vaartuig dat geregistreerd is voor een lijndienst met het
oog op de toepassing van artikel 119, lid 2, onder b), als gevolg van
onvoorziene omstandigheden goederen op zee overlaadt dan wel een
haven buiten het douanegebied van de Unie, een haven die geen deel
uitmaakt van de lijndienst of een vrije zone in een EU-haven aandoet of
daar goederen lost of laadt, verandert de douanestatus van deze goede
ren niet, tenzij zij op deze plaatsen zijn geladen of gelost.

Wanneer de douaneautoriteiten reden hebben om eraan te twijfelen dat
de goederen aan deze voorwaarden voldoen, moet de douanestatus van
deze goederen worden bewezen.

▼M1
Artikel 122 bis
Informatie- en communicatiesysteem voor lijndiensten
(Artikel 155, lid 2, van het wetboek)
1.
Tot de datum van de uitrol van het DWU-systeem Douanebeschik
kingen zoals bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU
slaan de Commissie en de douaneautoriteiten van de lidstaten met be
hulp van een elektronisch informatie- en communicatiesysteem voor
lijndiensten de volgende gegevens op en hebben zij toegang tot deze
gegevens:
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a) de gegevens van de aanvragen;

b) de vergunningen voor lijndiensten en, indien van toepassing, de
wijzigingen en intrekkingen van die vergunningen;

c) de namen van de havens die worden aangedaan en de namen van de
vaartuigen die de lijndiensten onderhouden;

d) alle andere relevante informatie.

2.
De douaneautoriteiten van de lidstaat waarbij de aanvraag is in
gediend, stellen de douaneautoriteiten van de andere bij de lijndienst
betrokken lidstaten daarvan in kennis via het in lid 1 bedoelde elektro
nische informatie- en communicatiesysteem voor lijndiensten.

3.
Indien de in kennis gestelde douaneautoriteiten de aanvraag afwij
zen, wordt dit meegedeeld via het in lid 1 bedoelde elektronische in
formatie- en communicatiesysteem voor lijndiensten.

4.
Het in lid 1 bedoelde elektronische informatie- en communicatie
systeem voor lijndiensten wordt gebruikt voor de opslag van de ver
gunning en voor de mededeling aan de douaneautoriteiten van de bij de
lijndienst betrokken lidstaten dat de vergunning is afgegeven.

5.
Wanneer een vergunning door de douaneautoriteit waarbij de aan
vraag was ingediend dan wel op verzoek van de scheepvaartmaatschap
pij wordt ingetrokken, stelt die douaneautoriteit de douaneautoriteiten
van de bij de lijndienst betrokken lidstaten daarvan in kennis met be
hulp van het in lid 1 bedoelde elektronische informatie- en communi
catiesysteem voor lijndiensten.

▼B
Afdeling 3
Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen
Onderafdeling 1
Algemene bepalingen

Artikel 123
Geldigheidsduur van een T2L, T2LF of een douanemanifest
(Artikel 22, lid 5, van het wetboek)
Het bewijs van de douanestatus van Uniegoederen in de vorm van een
T2L, T2LF of een douanemanifest is geldig gedurende 90 dagen vanaf
de datum van registratie dan wel, wanneer er overeenkomstig artikel 128
geen verplichting tot registratie van het douanemanifest is, vanaf de
datum waarop dit is opgesteld. Op verzoek van de betrokkene en om
gerechtvaardigde redenen kan het douanekantoor de geldigheidsduur
van het bewijs op een langere termijn vaststellen.
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Artikel 124
Wijze van mededeling van het MRN van een T2L, T2LF of een
douanemanifest
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
Het MRN van een T2L, T2LF of een douanemanifest kan met behulp
van andere middelen dan elektronischegegevensverwerkingstechnieken
worden verstrekt, als volgt:
a) een streepjescode;
b) een document waarin de status is geregistreerd;
c) andere middelen zoals toegestaan door de ontvangende douaneauto
riteit.
▼M1
Tot de datum van de uitrol van het DWU-systeem Bewijs van Unie
status (PoUS) zoals bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit
2014/255/EU is de eerste alinea van dit artikel niet van toepassing.
Artikel 124 bis
Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen aan de hand van een
T2L- of T2LF-document
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
Tot de uitrol van het PoUS-systeem zoals bedoeld in de bijlage bij
Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU en bij gebruik van een papieren T2Lof T2LF-document geldt het volgende:
a) de betrokkene vermeldt „T2L” of „T2LF” in het rechterdeelvak van
vak 1 van het formulier en „T2Lbis” of „T2LFbis” in het rechter
deelvak van vak 1 van eventuele aanvullende formulieren;
b) de douaneautoriteiten kunnen eenieder toestemming geven voor het
gebruik van ladingslijsten die niet aan alle voorwaarden voldoen,
mits die personen:
— gevestigd zijn in de Unie,
— regelmatig het bewijs van de douanestatus van Uniegoederen
afgeven, of de douaneautoriteiten van die personen weten dat
zij aan de wettelijke verplichtingen voor het gebruik van deze
bewijzen kunnen voldoen,
— geen ernstige of herhaalde inbreuken op de douane- of belasting
wetgeving hebben gepleegd;
c) de onder b) bedoelde toestemming wordt alleen verleend wanneer:
— de douaneautoriteiten in staat zijn om toezicht te houden op de
regeling en controles te verrichten zonder dat zij daarvoor admi
nistratieve maatregelen moeten nemen die niet in verhouding
staan tot de behoeften van de betrokkene, en
— de betrokkene een administratie voert aan de hand waarvan de
douaneautoriteiten een doeltreffende controle kunnen verrichten;
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d) een T2L- of T2LF-document wordt opgesteld in één exemplaar;
e) in geval van visering door de douane bevat het visum de volgende
gegevens die, voor zover mogelijk, in vak „C. Kantoor van vertrek”
worden vermeld:
— wat het T2L- of T2LF-document betreft: de naam en het stempel
van het bevoegde kantoor, de handtekening van de ambtenaar
van dit kantoor, de datum van visering en ofwel het nummer van
registratie ofwel het nummer van de aangifte tot verzending,
indien een dergelijke aangifte noodzakelijk is,
— wat aanvullende formulieren of ladingslijsten betreft: het nummer
dat op het T2L- of T2LF-document voorkomt. Dit nummer wordt
aangebracht met een stempel waarin de naam van het bevoegde
kantoor voorkomt, dan wel met de hand. In dit laatste geval
wordt bij het nummer het officiële stempel van dit kantoor ge
plaatst.
Deze documenten worden teruggegeven aan de betrokkene.
▼B
Onderafdeling 2
Bewijzen verstrekt met behulp van andere middelen
dan elektronischegegevensverwerkingstechnieken

Artikel 125
Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen voor reizigers die
geen marktdeelnemer zijn
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
Een reiziger die geen marktdeelnemer is, kan op papier om een bewijs
van de douanestatus van Uniegoederen verzoeken.

Artikel 126
Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen door overlegging van
een factuur of vervoersdocument
(Artikel 6, lid 2, en artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
1.
Het bewijs van de douanestatus van Uniegoederen waarvan de
waarde niet meer dan 15 000 EUR bedraagt, kan worden verstrekt
met behulp van andere middelen dan elektronischegegevensverwer
kingstechnieken, als volgt:
a) een factuur die betrekking heeft op de goederen;
b) een vervoersdocument dat betrekking heeft op de goederen.
2.
Op de factuur of het vervoersdocument zoals bedoeld in lid 1
worden ten minste de naam en het volledige adres van de afzender
dan wel, indien er geen afzender is, van de betrokkene vermeld alsook
het bevoegde douanekantoor, het aantal, de aard, de merken en de
nummers van de colli, een omschrijving van de goederen, de bru
tomassa van de goederen (in kg), de waarde van de goederen en, in
voorkomend geval, de nummers van de containers.
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De afzender dan wel, indien er geen afzender is, de betrokkene geeft de
douanestatus van de Uniegoederen op de factuur of het vervoersdocu
ment aan door vermelding van de code „T2L” of „T2LF”, naargelang
het geval, en zijn handtekening.
▼M1
3.
Tot de datum van de uitrol van het PoUS-systeem zoals bedoeld in
de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU omvat het visum van de
douane, in geval van visering, de naam en het stempel van het bevoegde
douanekantoor, de handtekening van een ambtenaar van dit kantoor, de
datum van visering en ofwel het nummer van registratie ofwel het
nummer van de aangifte tot verzending, indien een dergelijke aangifte
noodzakelijk is.

Artikel 126 bis
Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen door voorlegging van
een scheepvaartmanifest
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
1.
Tot de datum van de uitrol van het PoUS-systeem zoals bedoeld in
de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU omvat het scheepvaart
manifest ten minste de volgende gegevens:
a) de naam en het volledige adres van de scheepvaartmaatschappij;
b) de naam van het vaartuig;
c) plaats en datum van lading van de goederen;
d) plaats van lossing van de goederen.
Voorts bevat het manifest voor elke zending:
e) een verwijzing naar het cognossement of naar een ander handels
document;
f) aantal, aard, merktekens en nummers van de colli;
g) de gebruikelijke handelsbenaming van de goederen in voldoende
nauwkeurige termen om de goederen te kunnen identificeren;
h) de brutomassa in kilogram;
i) in voorkomend geval, de identificatienummers van de containers, en
j) de volgende tekens betreffende de douanestatus van de goederen:
— „C” (gelijk aan „T2L”) voor goederen waarvan de douanestatus
van Uniegoederen kan worden aangetoond,
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— „F” (gelĳk aan „T2LF”) voor goederen waarvan de douanestatus
van Uniegoederen kan worden aangetoond en die worden ver
zonden naar of afkomstig zijn uit een deel van het douanegebied
van de Unie waar de bepalingen van Richtlĳn 2006/112/EG niet
van toepassing zijn,
— „N” voor alle andere goederen.
2.
In geval van visering door de douane bevat het scheepvaartmani
fest de naam en het stempel van het bevoegde douanekantoor, de hand
tekening van een ambtenaar van dit kantoor en de datum van de vise
ring.
▼B
Artikel 127
Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen op een TIR- of ATAcarnet of een formulier 302
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
Wanneer Uniegoederen worden vervoerd overeenkomstig de TIR-over
eenkomst, de ATA-overeenkomst, de overeenkomst van Istanbul of het
op 19 juni 1951 te Londen ondertekende verdrag tussen de staten die
partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van
hun krijgsmachten, kan het bewijs van de douanestatus van Uniegoede
ren worden verstrekt met behulp van andere middelen dan elektro
nischegegevensverwerkingstechnieken.

Onderafdeling 3
Bewijs

van
de
douanestatus
van
Uniegoederen
afgegeven door een toegelaten afgever

Artikel 128
▼M1
Facilitation for issuing a means of proof by an authorised issuer
▼B
(Artikel 153, lid 2, van het wetboek)
1.
Aan iedere in het douanegebied van de Unie gevestigde persoon
die aan de criteria van artikel 39, onder a) en b), van het wetboek
voldoet, kan vergunning worden verleend voor de afgifte van:
a) het T2L of T2LF zonder dat hij om visering hoeft te vragen;
b) het douanemanifest zonder dat hij om visering en registratie van het
bewijs door het bevoegde douanekantoor hoeft te vragen.
▼M1
2.
Tot de datum van de uitrol van het PoUS-systeem zoals bedoeld in
de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU kunnen de douaneautori
teiten van elke lidstaat aan iedere in het douanegebied van de Unie
gevestigde persoon die een vergunning aanvraagt om de douanestatus
van Uniegoederen te mogen vaststellen door middel van een factuur of
een vervoersdocument met betrekking tot goederen die de douanestatus
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van Uniegoederen hebben en waarvan de waarde 15 000 EUR over
schrijdt, een T2L- of T2LF-document of een scheepvaartmanifest, ver
gunning verlenen om deze documenten te gebruiken zonder dat hij deze
ter visering aan het bevoegde douanekantoor hoeft voor te leggen.

3.
De in de leden 1 en 2 bedoelde vergunningen worden afgegeven
door het bevoegde douanekantoor op verzoek van de betrokkene.

4.

De in lid 2 bedoelde vergunning wordt alleen verleend wanneer:

a) de betrokkene geen ernstige of herhaalde inbreuken op de douane- of
belastingwetgeving heeft gepleegd;

b) de bevoegde douaneautoriteiten in staat zijn om toezicht te houden
op de regeling en controles te verrichten zonder dat zij daarvoor
administratieve maatregelen moeten nemen die niet in verhouding
staan tot de behoeften van de betrokkene;

c) de betrokkene een administratie voert aan de hand waarvan de dou
aneautoriteiten een doeltreffende controle kunnen verrichten, en

d) de betrokkene regelmatig het bewijs van de douanestatus van Unie
goederen afgeeft, of de douaneautoriteiten van die persoon weten dat
hij aan de wettelijke verplichtingen voor het gebruik van deze be
wijzen kan voldoen.

5.
Wanneer de betrokkene de AEO-status heeft verkregen overeen
komstig artikel 38 van het wetboek, wordt aan de in lid 4, onder a) tot
en met c), van dit artikel genoemde voorwaarden geacht te zijn voldaan.

▼B
Onderafdeling 4
Bijzondere bepalingen betreffende producten van de
zeevisserij en uit deze producten verkregen goederen

Artikel 129
Douanestatus van producten van de zeevisserij en uit deze
producten verkregen goederen
(Artikel 153, lid 2, van het wetboek)
Om te bewijzen dat de in artikel 119, lid 1, onder d) en e), genoemde
producten en goederen de douanestatus van Uniegoederen hebben, dient
te worden vastgesteld dat deze goederen rechtstreeks zijn vervoerd naar
het douanegebied van de Unie op een van de volgende wijzen:

a) door het EU-vissersvaartuig dat de producten heeft gevangen en,
indien van toepassing, heeft verwerkt;

b) door een EU-vissersvaartuig na overlading van de producten uit het
onder a) bedoelde vaartuig;
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c) door het EU-fabrieksschip dat de producten heeft verwerkt na over
lading uit het onder a) bedoelde vaartuig;
d) door elk ander vaartuig na overlading van de genoemde producten
en goederen uit de onder a), b) of c) bedoelde vaartuigen, zonder dat
zij enige verdere behandeling hebben ondergaan;
e) door een ander vervoermiddel onder dekking van een enkel ver
voersdocument dat is opgesteld in het niet tot het douanegebied
van de Unie behorende land of gebied waar de producten of goede
ren uit de onder a), b), c) of d) bedoelde vaartuigen zijn aangeland.
▼M1
Artikel 129 bis
Formaliteiten bij de afgifte van een T2L- of T2LF-document, een
factuur of een vervoersdocument door een toegelaten afgever
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
1.
Tot de datum van de uitrol van het PoUS-systeem zoals bedoeld in
de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU maakt de toegelaten af
gever een kopie van elk afgegeven T2L- of T2LF-document. De dou
aneautoriteiten bepalen op welke wĳze deze kopie ter controle wordt
voorgelegd en voor ten minste drie jaar wordt bewaard.
2.
In de in artikel 128, lid 2, bedoelde vergunning wordt met name
vermeld:
a) welk douanekantoor belast is met de waarmerking vooraf van de
T2L- of T2LF-formulieren waarop de betrokken documenten worden
gesteld, met het oog op artikel 129 ter, lid 1;
b) op welke wijze de toegelaten afgever aantoont dat de formulieren
correct zijn gebruikt;
c) voor welk soort goederen of vervoer de vergunning niet geldt;
d) binnen welke termijn en op welke wijze de toegelaten afgever het
bevoegde douanekantoor inlicht, zodat dit kantoor vóór het vertrek
van de goederen de nodige controles kan verrichten;
e) dat de voorzijde van de desbetreffende handelsdocumenten of vak
„C. Kantoor van vertrek” aan de voorzĳde van de formulieren die
voor het opstellen van het T2L- of T2LF-document en, in voor
komend geval, van de aanvullende formulieren worden gebruikt,
vooraf wordt voorzien van een afdruk van het stempel van het in
lid 2, onder a), bedoelde douanekantoor en van de handtekening van
een ambtenaar van dit kantoor, of
i) vooraf wordt voorzien van een afdruk van het stempel van het in
lid 2, onder a), bedoelde douanekantoor en van de handtekening
van een ambtenaar van dit kantoor, of
ii) wordt voorzien van een afdruk van het speciale stempel van de
toegelaten afgever. Dit stempel mag ook, door een hiertoe ge
machtigde drukkerij, op de formulieren worden voorgedrukt. De
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vakken 1, 2 en 4 tot en met 6 van het speciale stempel moeten de
volgende gegevens bevatten:
— wapen, tekens of letters die voor het land kenmerkend zijn,
— bevoegde douanekantoor,
— datum,
— toegelaten afgever, en
— vergunningsnummer.
f) Het formulier wordt uiterlijk bij de verzending van de goederen door
de toegelaten afgever ingevuld en ondertekend. Daarnaast vermeldt
hĳ in vak „D. Controle door het kantoor van vertrek” van het T2Lof T2LF-document of op een duidelĳk zichtbare plaats op het ge
bruikte handelsdocument de naam van het bevoegde douanekantoor
en de datum waarop het document is opgemaakt, en brengt hĳ een
van de volgende vermeldingen aan:
— Expedidor autorizado
— Godkendt afsender
— Zugelassener Versender
— Εγκεκριμένος αποστολέας
— Authorised consignor
— Expéditeur agréé
— Speditore autorizzato
— Toegelaten afzender
— Expedidor autorizado
— Hyväksytty lähettäjä
— Godkänd avsändare
— Schválený odesílatel
— Volitatud kaubasaatja
— Atzītais nosūtītājs
— Įgaliotas siuntėjas
— Engedélyezett feladó
— Awtorizzat li jibgħat
— Upoważniony nadawca
— Pooblaščeni pošiljatelj
— Schválený odosielateľ
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— Одобрен изпращач
— Expeditor agreat
— Ovlašteni pošiljatelj.
Artikel 129 ter
Faciliteiten voor een toegelaten afgever
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
1.
Tot de datum van de uitrol van het PoUS-systeem zoals bedoeld in
de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU kan aan de toegelaten
afgever vergunning worden verleend om geen handtekening te plaatsen
op de gebruikte T2L- of T2LF-documenten of handelsdocumenten
waarop een afdruk van het speciale stempel zoals bedoeld in artikel 129,
onder a), lid 2), punt e), ii), is aangebracht en die met behulp van een
elektronisch of geautomatiseerd gegevensverwerkingssysteem zijn opge
steld. Deze vergunning kan pas worden verleend nadat de toegelaten
afgever deze autoriteiten een schriftelijke verklaring heeft doen toeko
men dat hij aansprakelijk is voor de rechtsgevolgen van de afgifte van
alle T2L- of T2LF-documenten of handelsdocumenten waarop een af
druk van het speciale stempel is aangebracht.
2.
Op overeenkomstig lid 1 opgestelde T2L- of T2LF-documenten of
handelsdocumenten wordt in plaats van de handtekening van de toege
laten afgever een van de volgende vermeldingen aangebracht:
— Dispensa de firma
— Fritaget for underskrift
— Freistellung von der Unterschriftsleistung
— Δεν απαιτείται υπογραφή
— Signature waived
— Dispense de signature
— Dispensa dalla firma
— Van ondertekening vrijgesteld
— Dispensada a assinatura
— Vapautettu allekirjoituksesta
— Befriad från underskrift
— Podpis se nevyžaduje
— Allkirjanõudest loobutud
— Derīgs bez paraksta
— Leista nepasirašyti
— Aláírás alól mentesítve
— Firma mhux meħtieġa
— Zwolniony ze składania podpisu
— Opustitev podpisa
— Oslobodenie od podpisu
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— Освободен от подпис
— Dispensă de semnătură
— Oslobođeno potpisa.

Artikel 129 quater
Vergunning voor het opstellen van het scheepvaartmanifest na
vertrek
(Artikel 153, lid 2, van het wetboek)
Tot de datum van de uitrol van het PoUS-systeem zoals bedoeld in de
bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU kunnen de douaneautoritei
ten van de lidstaten aan scheepvaartmaatschappijen vergunning verlenen
om het in artikel 199, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU)
2015/2447 bedoelde scheepvaartmanifest aan de hand waarvan de dou
anestatus van Uniegoederen wordt aangetoond, pas op te stellen uiterlijk
op de dag na het vertrek van het vaartuig en in ieder geval voor de
aankomst ervan in de haven van bestemming.

Artikel 129 quinquies
Voorwaarden om vergunning te krijgen voor het opstellen van het
scheepvaartmanifest na vertrek
(Artikel 153, lid 2, van het wetboek)
1.
Tot de datum van de uitrol van het DWU-systeem Douanebeschik
kingen zoals bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU
wordt de vergunning om het scheepvaartmanifest aan de hand waarvan
de douanestatus van Uniegoederen wordt aangetoond, pas op te stellen
uiterlijk op de dag na het vertrek van het vaartuig en in ieder geval voor
de aankomst ervan in de haven van bestemming, alleen verleend aan
internationale scheepvaartmaatschappijen die aan de volgende voorwaar
den voldoen:
a) zij zijn gevestigd in de Unie;
b) zij geven regelmatig het bewijs van de douanestatus van Uniegoe
deren af, of de douaneautoriteiten van deze scheepvaartmaatschap
pijen weten dat zij aan de wettelijke verplichtingen voor het gebruik
van deze bewijzen kunnen voldoen;
c) zij hebben geen ernstige of herhaalde inbreuken op de douane- of
belastingwetgeving gepleegd;
d) zij maken gebruik van elektronische gegevensuitwisselingssystemen
om gegevens te verzenden tussen de havens van vertrek en van
bestemming in het douanegebied van de Unie;
e) zij verrichten een beduidend aantal vaarten tussen de lidstaten op
erkende routes.
2.

De in lid 1 bedoelde vergunning wordt alleen verleend wanneer:

a) de douaneautoriteiten in staat zijn om toezicht te houden op de
regeling en controles te verrichten zonder dat zij daarvoor admini
stratieve maatregelen moeten nemen die niet in verhouding staan tot
de behoeften van de betrokkene, en
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b) de betrokkene een administratie voert aan de hand waarvan de dou
aneautoriteiten een doeltreffende controle kunnen verrichten.
3.
Wanneer de betrokkene houder is van een AEO-vergunning zoals
bedoeld in artikel 38, lid 2, onder a), van het wetboek, wordt geacht te
zijn voldaan aan de vereisten van lid 1, onder c), en lid 2, onder b), van
dit artikel.
4.
Zodra zij een aanvraag hebben ontvangen, delen de douaneauto
riteiten van de lidstaat waar de scheepvaartmaatschappij is gevestigd, dit
mee aan de andere lidstaten op het grondgebied waarvan de havens van
vertrek en de voorziene havens van bestemming zijn gelegen.
Indien binnen 60 dagen na deze mededeling geen bezwaren zijn ont
vangen, verlenen de douaneautoriteiten vergunning voor het gebruik van
de in artikel 129 quater omschreven vereenvoudigde procedure.
Deze vergunning is geldig in de betrokken lidstaten en is uitsluitend van
toepassing op vervoer tussen de in de vergunning genoemde havens.
5.

De vereenvoudiging wordt als volgt toegepast:

a) het manifest van de haven van vertrek wordt met behulp van een
elektronisch gegevensuitwisselingssysteem naar de haven van be
stemming gezonden;
b) de scheepvaartmaatschappij vermeldt op het manifest de in arti
kel 126 bis genoemde gegevens;
c) het door middel van een elektronisch gegevensuitwisselingssysteem
toegezonden manifest (gegevensuitwisselingsmanifest) wordt, uiter
lijk op de werkdag volgende op het vertrek van het vaartuig en in
ieder geval voor de aankomst ervan in de haven van bestemming,
voorgelegd aan de douaneautoriteiten van de haven van vertrek. De
douaneautoriteiten kunnen verlangen dat een afdruk van dit gegeven
suitwisselingsmanifest wordt voorgelegd wanneer zij geen toegang
hebben tot een door de douaneautoriteiten goedgekeurd informatie
systeem dat dit manifest bevat;
d) het gegevensuitwisselingsmanifest wordt aan de douaneautoriteiten
van de haven van bestemming voorgelegd. De douaneautoriteiten
kunnen verlangen dat een afdruk van dit gegevensuitwisselingsmani
fest wordt voorgelegd wanneer zij geen toegang hebben tot een door
de douaneautoriteiten goedgekeurd informatiesysteem dat dit mani
fest bevat.
6.

De volgende kennisgevingen worden gedaan:

a) de scheepvaartmaatschappij stelt de douaneautoriteiten van alle over
tredingen en onregelmatigheden in kennis;
b) de douaneautoriteiten van de haven van bestemming stellen de dou
aneautoriteiten van de haven van vertrek en de autoriteit die de
vergunning heeft afgegeven, zo spoedig mogelijk in kennis van
alle overtredingen en onregelmatigheden.
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Artikel 130
Bewijs van de douanestatus van producten van de zeevisserij en uit
deze producten verkregen goederen
(Artikel 6, lid 2, en artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
1.
Ten bewijze van de douanestatus in overeenstemming met artikel 129
dienen het visserijlogboek, de aangifte van aanlanding, de aangifte van
overlading en de gegevens van het volgsysteem voor vaartuigen, naarge
lang het geval, zoals vereist overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1224/2009 van de Raad (1), de volgende gegevens te bevatten:
a) de plaats waar de producten van de zeevisserij zijn gevangen, op
grond waarvan kan worden vastgesteld dat de producten of goederen
de douanestatus van Uniegoederen hebben overeenkomstig arti
kel 129;
b) de producten van de zeevisserij (naam en soort) en hun brutomassa
(kg);
c) het soort goederen dat uit de onder b) bedoelde producten van de
zeevisserij is verkregen, op zodanige wijze beschreven dat zij kun
nen worden ingedeeld in de gecombineerde nomenclatuur, en hun
brutomassa (kg).
2.
In geval van overlading van in artikel 119, lid 1, onder d) en e),
bedoelde producten en goederen op een EU-vissersvaartuig of een EUfabrieksschip (ontvangend vaartuig), dienen het visserijlogboek of de
aangifte van overlading van het EU-vissersvaartuig of het EU-fabrieks
schip waaruit de producten en goederen zijn overgeladen, behalve de in
lid 1 genoemde gegevens, de naam, de vlaggenstaat, het registratienum
mer en de volledige naam van de kapitein van het ontvangende vaartuig
waarop de producten en goederen zijn overgeladen, te bevatten.
Het visserijlogboek of de aangifte van overlading van het ontvangende
vaartuig dient, behalve de in lid 1, onder b) en c), genoemde gegevens,
de naam, de vlaggenstaat, het registratienummer en de volledige naam
van de kapitein van het EU-vissersvaartuig of het EU-fabrieksschip
waaruit de producten of goederen zijn overgeladen, te bevatten.
3.
Voor de toepassing van de leden 1 en 2 aanvaarden de douaneau
toriteiten een visserijlogboek, aangifte van aanlanding of aangifte van
overlading op papier voor vaartuigen met een totale lengte van 10 m of
meer, maar niet meer dan 15 m.
Artikel 131
Overlading
(Artikel 6, lid 3, van het wetboek)
1.
In geval van overlading van in artikel 119, lid 1, onder d) en e),
bedoelde producten en goederen op andere ontvangende vaartuigen dan
EU-vissersvaartuigen of EU-fabrieksschepen, dient het bewijs van de
douanestatus van Uniegoederen te worden geleverd door middel van
een afdruk van de aangifte van overlading van het ontvangende vaar
tuig, tezamen met een afdruk van het visserijlogboek, de aangifte van
(1) Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot
vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de
regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijzi
ging van de Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr.
811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG)
nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007,
(EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van de Verorde
ningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (PB L 343
van 22.12.2009, blz. 1).
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overlading en de gegevens van het volgsysteem voor vaartuigen, naar
gelang het geval, van het EU-vissersvaartuig of het EU-fabrieksschip
waaruit de producten of goederen zijn overgeladen.
2.
In geval van meerdere overladingen dient ook een afdruk van alle
aangiften van overlading te worden overgelegd.
Artikel 132
Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen voor producten van
de zeevisserij en andere producten, gewonnen of gevangen binnen
het douanegebied van de Unie door schepen die de vlag van een
derde land voeren
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
Voor producten van de zeevisserij en andere producten, gewonnen of
gevangen binnen het douanegebied van de Unie door schepen die de
vlag van een derde land voeren, kan het bewijs van de douanestatus van
Uniegoederen worden aangetoond met behulp van een afdruk van het
visserijlogboek.
Artikel 133
Producten en goederen overgeladen en vervoerd via een land of
gebied dat geen deel uitmaakt van het douanegebied van de Unie
(Artikel 6, lid 2, van het wetboek)
Wanneer de in artikel 119, lid 1, onder d) en e), bedoelde producten en
goederen worden overgeladen en vervoerd via een land of gebied dat
geen deel uitmaakt van het douanegebied van de Unie, dient een afdruk
van het visserijlogboek van het EU-vissersvaartuig of het EU-fabrieks
schip te worden overgelegd, tezamen met een afdruk van de aangifte
van overlading, indien van toepassing, met daarop de volgende infor
matie:
a) een visering van de douaneautoriteit van het derde land;
b) de datum van aankomst in en vertrek uit het derde land van de
producten en goederen;
c) de gebruikte vervoermiddelen voor de wederverzending naar het
douanegebied van de Unie;
d) het adres van de onder a) bedoelde douaneautoriteit.

HOOFDSTUK 2

Plaatsing van goederen onder een douaneregeling
Afdeling 1
Algemene bepalingen
Artikel 134
Douaneaangiften in het handelsverkeer met gebieden met een
bijzonder fiscaal regime
(Artikel 1, lid 3, van het wetboek)
1.
De volgende bepalingen zijn van toepassing op de in artikel 1, lid
3, van het wetboek bedoelde handel in Uniegoederen:
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a) de hoofdstukken 2, 3 en 4 van titel V van het wetboek;
b) de hoofdstukken 2 en 3 van titel VIII van het wetboek;
c) de hoofdstukken 2, 3 van titel V van deze verordening;
d) de hoofdstukken 2 en 3 van titel VIII van deze verordening.
2.
Eenieder kan aan zijn verplichtingen uit hoofde van de in lid 1
bedoelde bepalingen voldoen door een factuur of vervoersdocument
over te leggen in de volgende gevallen:
a) wanneer goederen worden verzonden van het gebied met een bij
zonder fiscaal regime naar een ander deel van het douanegebied van
de Unie dat geen gebied met een bijzonder fiscaal regime is, binnen
dezelfde lidstaat;
b) wanneer goederen het gebied met een bijzonder fiscaal regime wor
den binnengebracht vanuit een ander deel van het douanegebied van
de Unie dat geen gebied met een bijzonder fiscaal regime is, binnen
dezelfde lidstaat;
c) wanneer goederen worden verzonden van een ander deel van het
douanegebied van de Unie dat geen gebied met een bijzonder fiscaal
regime is, naar het gebied met een bijzonder fiscaal regime binnen
dezelfde lidstaat;
d) wanneer goederen een ander deel van het douanegebied van de Unie
dat geen gebied met een bijzonder fiscaal regime is, worden binnen
gebracht vanuit het gebied met een bijzonder fiscaal regime binnen
dezelfde lidstaat.

Artikel 135
Mondelinge aangifte voor het in het vrĳe verkeer brengen
(Artikel 158, lid 2, van het wetboek)
1.
Voor de volgende goederen kan de douaneaangifte voor het vrije
verkeer mondeling worden gedaan:
a) goederen zonder handelskarakter;
b) goederen met een handelskarakter die zich in de persoonlijke bagage
van reizigers bevinden, mits de waarde ervan niet meer dan 1 000
EUR bedraagt of de nettomassa ervan niet hoger is dan 1 000 kg;
c) producten verkregen door EU-landbouwers op in een derde land
gelegen landerijen en producten van de visserij, visteelt en jacht,
die in aanmerking komen voor vrijstelling van rechten krachtens
de artikelen 35 tot en met 38 van Verordening (EG) nr. 1186/2009;
d) zaaigoed, meststoffen en producten voor de behandeling van bodem
en gewassen, ingevoerd door landbouwproducenten in derde landen
om te worden gebruikt op aan deze landen grenzende landerijen, die
in aanmerking komen voor vrijstelling van rechten krachtens de
artikelen 39 en 40 van Verordening (EG) nr. 1186/2009.
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2.
Voor de in artikel 136, lid 1, bedoelde goederen kan de dou
aneaangifte voor het vrije verkeer mondeling worden gedaan, op voor
waarde dat de goederen in aanmerking komen voor vrijstelling van
invoerrechten als terugkerende goederen.

Artikel 136
Mondelinge aangifte voor tijdelijke invoer en wederuitvoer
(Artikel 158, lid 2, van het wetboek)
1.
Voor de volgende goederen kan de douaneaangifte voor tijdelijke
invoer mondeling worden gedaan:
a) laadborden, containers en vervoermiddelen, en reserveonderdelen,
toebehoren en uitrusting van die laadborden, containers en vervoer
middelen, zoals bedoeld in de artikelen 208 tot en met 213;
b) persoonlijke bezittingen en goederen voor sportdoeleinden zoals be
doeld in artikel 219;
c) welzĳnsgoederen voor zeelieden, gebruikt aan boord van een schip
in de internationale zeevaart zoals bedoeld in artikel 220, onder a);
d) medisch, chirurgisch en laboratoriummateriaal zoals bedoeld in ar
tikel 222;
e) dieren zoals bedoeld in artikel 223, op voorwaarde dat zij zijn be
stemd voor het weiden of verweiden of voor werk als trek-, rij- of
lastdier;
f) materiaal zoals bedoeld in artikel 224, onder a);
g) door een arts benodigde instrumenten en apparaten voor het verlenen
van zorg aan een zieke in afwachting van een orgaantransplantatie,
die voldoen aan de voorwaarden van artikel 226, lid 1;
h) materiaal voor hulpverlening bij rampen dat wordt gebruikt bij maat
regelen ter bestrijding van de gevolgen van rampen of dergelijke
situaties in het douanegebied van de Unie;
i) draagbare muziekinstrumenten die tijdelijk worden ingevoerd door
reizigers en die bestemd zijn om te worden gebruikt als beroeps
uitrusting;
j) verpakkingsmiddelen die gevuld worden ingevoerd en bestemd zijn
om leeg of gevuld te worden wederuitgevoerd, voorzien van onuit
wisbare en niet-verwijderbare merktekens ter identificatie van een
buiten het douanegebied van de Unie gevestigde persoon;
k) radio- en televisieproductie- en -uitzendingsapparatuur alsook speciaal
voor radio- en televisieproductie en -uitzending ingerichte voertuigen
en de apparatuur daarvan, ingevoerd door openbare of particuliere
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organisaties die buiten het douanegebied van de Unie gevestigd zijn
en erkend zijn door de douaneautoriteiten die de tijdelijke invoer van
deze apparatuur en voertuigen hebben toegestaan;
l) andere goederen, wanneer de douaneautoriteiten dit toestaan.
2.
Bij de aanzuivering van een regeling tijdelijke invoer voor de in
lid 1 bedoelde goederen kan de aangifte tot wederuitvoer mondeling
worden gedaan.

Artikel 137
Mondelinge aangifte voor uitvoer
(Artikel 158, lid 2, van het wetboek)
1.
Voor de volgende goederen kan de douaneaangifte tot uitvoer
mondeling worden gedaan:
a) goederen zonder handelskarakter;
b) goederen met een handelskarakter, mits de waarde ervan niet meer
dan 1 000 EUR bedraagt of de nettomassa ervan niet hoger is dan
1 000 kg;
c) in het douanegebied van de Unie geregistreerde vervoermiddelen die
bestemd zijn om te worden wederingevoerd, alsook de reserveonder
delen, het toebehoren en de uitrusting van deze vervoermiddelen;
d) landbouwdieren (huisdieren) die worden uitgevoerd bij de overbren
ging van een landbouwbedrijf uit de Unie naar een derde land en die
in aanmerking komen voor vrijstelling van rechten krachtens arti
kel 115 van Verordening (EG) nr. 1186/2009;
e) producten verkregen door landbouwproducenten op in de Unie ge
legen landerijen, die in aanmerking komen voor vrijstelling van
rechten krachtens de artikelen 116, 117 en 118 van Verordening
(EG) nr. 1186/2009;
f) zaaigoed uitgevoerd door landbouwproducenten om te worden ge
bruikt op in derde landen gelegen landerijen, dat in aanmerking komt
voor vrijstelling van rechten krachtens de artikelen 119 en 120 van
Verordening (EG) nr. 1186/2009;
g) foerage en voedermiddelen voor dieren tijdens de uitvoer, die in
aanmerking komen voor de vrijstelling van rechten krachtens arti
kel 121 van Verordening (EG) nr. 1186/2009.
2.
Voor de in artikel 136, lid 1, bedoelde goederen kan de dou
aneaangifte tot uitvoer mondeling worden gedaan, wanneer deze goede
ren bestemd zijn om te worden wederingevoerd.

Artikel 138
Goederen die worden geacht te zijn aangegeven voor het vrije
verkeer overeenkomstig artikel 141
(Artikel 158, lid 2, van het wetboek)
De volgende goederen worden geacht te zijn aangegeven voor het vrije
verkeer overeenkomstig artikel 141 wanneer er geen aangifte op andere
wijze is gedaan:
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a) goederen zonder handelskarakter in de persoonlijke bagage van rei
zigers, die in aanmerking komen voor vrijstelling van invoerrechten
krachtens artikel 41 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 dan wel
als terugkerende goederen;
b) goederen zoals bedoeld in artikel 135, lid 1, onder c) en d);
c) vervoermiddelen die in aanmerking komen voor vrijstelling van in
voerrechten als terugkerende goederen overeenkomstig artikel 203
van het wetboek;
d) draagbare muziekinstrumenten die worden wederingevoerd door rei
zigers en die in aanmerking komen voor vrijstelling van invoerrech
ten als terugkerende goederen overeenkomstig artikel 203 van het
wetboek;
e) brievenpost;
f) goederen in een postzending, die in aanmerking komen voor vrij
stelling van invoerrechten krachtens de artikelen 23 tot en met 27
van Verordening (EG) nr. 1186/2009.
▼M1
Tot de datums van de upgrade van de in de bijlage bij Uitvoerings
besluit 2014/255/EU bedoelde nationale invoersystemen voor de lidstaat
waar de goederen geacht worden te zijn aangegeven, geldt evenwel het
volgende:
a) punt f) van de eerste alinea vindt slechts toepassing als de goederen
in kwestie ook in aanmerking komen voor vrijstelling van andere
heffingen, en
b) goederen waarvan de intrinsieke waarde niet meer dan 22 EUR
bedraagt, worden geacht te zijn aangegeven voor het vrije verkeer
overeenkomstig artikel 141.
▼M2
Artikel 139
1.
De in artikel 136, lid 1, onder a) tot en met d), h) en i), bedoelde
goederen worden geacht te zijn aangegeven voor tijdelijke invoer over
eenkomstig artikel 141 wanneer er geen aangifte op andere wijze is
gedaan.
2.
De in artikel 136, lid 1, onder a) tot en met d), h) en i), bedoelde
goederen worden geacht te zijn aangegeven voor wederuitvoer overeen
komstig artikel 141, waarbij de regeling tijdelijke invoer wordt aange
zuiverd, wanneer er geen aangifte op andere wijze is gedaan.
▼B
Artikel 140
Goederen die worden geacht te zijn aangegeven voor uitvoer
overeenkomstig artikel 141
(Artikel 158, lid 2, van het wetboek)
1.
De volgende goederen worden geacht te zijn aangegeven voor
uitvoer overeenkomstig artikel 141 wanneer er geen aangifte op andere
wijze is gedaan:
a) de in artikel 137 bedoelde goederen;
b) draagbare muziekinstrumenten van reizigers.
2.
Goederen verzonden naar Helgoland worden geacht te zijn aange
geven voor uitvoer overeenkomstig artikel 141.
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Artikel 141
Handelingen die worden geacht een douaneaangifte te vormen
(Artikel 158, lid 2, van het wetboek)
1.
Voor goederen zoals bedoeld in artikel 138, onder a) tot en met d),
artikel 139 en artikel 140, lid 1, wordt elk van de volgende handelingen
geacht een douaneaangifte te vormen:
a) het passeren van het groene kanaal of het kanaal „niets aan te geven”
bĳ een douanekantoor waar een dubbel controlekanaal aanwezig is;
b) het passeren van een douanekantoor waar geen dubbel controleka
naal aanwezig is;
c) het aanbrengen van een schĳf voor douaneaangifte of een zelfkle
vend vignet „Niets aan te geven” op de voorruit van personenwagens
wanneer nationale bepalingen in deze mogelĳkheid voorzien;
▼M2
d) de enkele overschrijding van de grens van het douanegebied van de
Unie door de goederen in een van de volgende situaties:
i) wanneer er een vrijstelling geldt van de verplichting om goede
ren naar de plaats van bestemming te vervoeren overeenkomstig
de in artikel 135, lid 5, van het wetboek bedoelde bijzondere
voorschriften;
ii) wanneer goederen worden geacht te zijn aangegeven voor we
deruitvoer overeenkomstig artikel 139, lid 2, van deze verorde
ning;
iii) wanneer goederen worden geacht te zijn aangegeven voor uit
voer overeenkomstig artikel 140, lid 1, van deze verordening.
▼B
2.
Door binnenkomst in het douanegebied van de Unie wordt brie
venpost geacht voor het vrije verkeer te zijn aangegeven.
Door uitgang uit het douanegebied van de Unie wordt brievenpost
geacht voor uitvoer of wederuitvoer te zijn aangegeven.
3.
Door aanbrenging bij de douane overeenkomstig artikel 139 van
het wetboek worden goederen in een postzending, die in aanmerking
komen voor vrijstelling van invoerrechten krachtens de artikelen 23 tot
en met 27 van Verordening (EG) nr. 1186/2009, geacht te zijn aange
geven voor het vrije verkeer, mits de vereiste gegevens door de dou
aneautoriteiten zijn aanvaard.
4.
Door uitgang uit het douanegebied van de Unie worden goederen
in een postzending, waarvan de waarde niet meer dan 1 000 EUR
bedraagt en waarvoor geen uitvoerrechten verschuldigd zijn, geacht te
zijn aangegeven voor uitvoer.
▼M1
5.
Tot de datums van de upgrade van de in de bijlage bij Uitvoe
ringsbesluit 2014/255/EU bedoelde nationale invoersystemen voor de
lidstaat waar de goederen geacht worden te zijn aangegeven, worden
goederen waarvan de intrinsieke waarde niet meer dan 22 EUR be
draagt, geacht te zijn aangegeven voor het vrije verkeer door het aan
brengen van deze goederen bij de douane overeenkomstig artikel 139
van het wetboek, mits de vereiste gegevens door de douaneautoriteiten
zijn aanvaard.
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Artikel 142
Goederen die niet mondeling of overeenkomstig artikel 141 kunnen
worden aangegeven
(Artikel 158, lid 2, van het wetboek)
De artikelen 135 tot en met 140 zijn niet van toepassing op de volgende
goederen:
a) goederen waarvoor formaliteiten zijn vervuld met het oog op de
toekenning van restituties of financiële voordelen bij uitvoer in het
kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;
b) goederen waarvoor een aanvraag tot terugbetaling van rechten of
andere heffingen is gedaan;
c) goederen die zijn onderworpen aan een verbod of beperking;
d) goederen die zijn onderworpen aan een andere bijzondere formaliteit
krachtens Uniewetgeving die de douaneautoriteiten moeten toepas
sen.
Artikel 143
Papieren douaneaangiften
(Artikel 158, lid 2, van het wetboek)
Reizigers kunnen een papieren douaneaangifte indienen voor door hen
vervoerde goederen.
Artikel 144
Douaneaangifte voor goederen in postzendingen
(Artikel 6, lid 2, van het wetboek)
Een postaanbieder kan voor goederen in een postzending een dou
aneaangifte voor het vrije verkeer met de beperkte gegevensset zoals
bedoeld in bijlage B indienen, wanneer deze goederen aan alle volgende
voorwaarden voldoen:
a) de waarde ervan is niet hoger dan 1 000 EUR;
b) er is geen aanvraag tot terugbetaling of kwijtschelding voor deze
goederen gedaan;
c) zij zijn niet onderworpen aan verboden en beperkingen.
▼M1
Tot de datums van de upgrade van de desbetreffende nationale invoer
systemen die nodig zijn voor het indienen van kennisgevingen van
aanbrengen, zoals bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit
2014/255/EU, wordt de douaneaangifte voor het in het vrije verkeer
brengen van goederen in postzendingen zoals bedoeld in de eerste alinea
geacht te zijn ingediend en aanvaard door de handeling waarbij de
goederen bij de douane zijn aangebracht, mits zij vergezeld gaan van
een CN22-verklaring of een CN23-verklaring of beide.
In de gevallen zoals bedoeld in de eerste alinea van lid 2 van artikel 141
en in lid 3 van dat artikel wordt de geadresseerde aangemerkt als de
aangever en, in voorkomend geval, de schuldenaar. In de gevallen zoals
bedoeld in de tweede alinea van lid 2 van artikel 141 en in lid 4 van dat
artikel wordt de afzender aangemerkt als de aangever en, in voor
komend geval, de schuldenaar. De douaneautoriteiten kunnen bepalen
dat de postaanbieders worden aangemerkt als de aangever en, in voor
komend geval, de schuldenaar.
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Afdeling 2
Vereenvoudigde douaneaangiften
Artikel 145
Voorwaarden voor toestemming voor regelmatig gebruik van
vereenvoudigde douaneaangiften
(Artikel 166, lid 2, van het wetboek)
1.
Er wordt toestemming verleend om regelmatig goederen onder een
douaneregeling te plaatsen met gebruikmaking van een vereenvoudigde
aangifte in overeenstemming met artikel 166, lid 2, van het wetboek, als
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a) de aanvrager voldoet aan het in artikel 39, onder a), van het wetboek
vastgestelde criterium;
b) de aanvrager beschikt, indien van toepassing, over toereikende pro
cedures voor het omgaan met certificaten en vergunningen die hem
zijn verleend in overeenstemming met handelspolitieke maatregelen
of maatregelen in verband met de handel in landbouwproducten;
c) de aanvrager draagt er zorg voor dat relevante werknemers de op
dracht hebben om de douaneautoriteiten kennis te geven van even
tuele nalevingsproblemen en stelt procedures voor de kennisgeving
van dergelijke problemen aan de douaneautoriteiten vast;
d) de aanvrager beschikt, indien van toepassing, over toereikende pro
cedures voor het omgaan met invoer- en uitvoercertificaten in ver
band met verboden en beperkingen, waaronder maatregelen om een
onderscheid te maken tussen goederen die zijn onderworpen aan
verboden of beperkingen en andere goederen, en maatregelen om
de naleving van deze verboden en beperkingen te waarborgen.
2.
AEOC’s worden geacht aan de onder b), c) en d) van lid 1
bedoelde voorwaarden te voldoen, voor zover hun administratie passend
is met het oog op de plaatsing van goederen onder een douaneregeling
op basis van een vereenvoudigde aangifte.

Artikel 146
Aanvullende aangifte
(Artikel 167, lid 1, van het wetboek)
1.
Wanneer de douaneautoriteiten het verschuldigde bedrag aan in
voer- of uitvoerrechten overeenkomstig artikel 105, lid 1, eerste alinea,
van het wetboek dienen te boeken, wordt de aanvullende aangifte zoals
bedoeld in artikel 167, lid 1, eerste alinea, van het wetboek uiterlijk tien
dagen na de vrijgave van de goederen ingediend.
2.
Wanneer een boeking geschiedt in overeenstemming met arti
kel 105, lid 1, tweede alinea, van het wetboek en de aanvullende aan
gifte een algemeen, periodiek of samenvattend karakter heeft, beloopt
het tijdvak waarop de aanvullende aangifte betrekking heeft, maximaal
één kalendermaand.
3.
De termijn voor de indiening van de in lid 2 bedoelde aanvullende
aangifte wordt vastgesteld door de douaneautoriteiten. Zij bedraagt niet
meer dan tien dagen te rekenen vanaf het einde van het tijdvak waarop
de aanvullende aangifte betrekking heeft.
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4.
Tot de respectieve datums van de uitrol van het AES-systeem en
de upgrade van de desbetreffende nationale invoersystemen zoals be
doeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU kunnen de dou
aneautoriteiten, onverminderd artikel 105, lid 1, van het wetboek, an
dere dan de in de leden 1 en 3 van dit artikel genoemde termijnen
toestaan.
▼B
Artikel 147
Termijn waarbinnen de aangever in het geval van een aanvullende
aangifte in het bezit van de bewijsstukken moet zijn
(Artikel 167, lid 1, van het wetboek)
1.
De bewijsstukken die ontbraken bij de indiening van de vereen
voudigde aangifte, dienen in het bezit van de aangever te zijn binnen de
termijn voor de indiening van de aanvullende aangifte in overeenstem
ming met artikel 146, leden 1 of 3.
2.
De douaneautoriteiten kunnen in naar behoren gerechtvaardigde
gevallen een langere dan de in lid 1 bedoelde termijn toestaan voor
het beschikbaar stellen van de bewijsstukken. Deze termijn mag niet
meer bedragen dan 120 dagen te rekenen vanaf de vrijgave van de
goederen.
3.
Wanneer het bewijsstuk de douanewaarde betreft, kunnen de dou
aneautoriteiten in naar behoren gerechtvaardigde gevallen een langere
dan de in de leden 1 of 2 bedoelde termijn vaststellen met inachtneming
van de in artikel 103, lid 1, van het wetboek genoemde verjaringster
mijn.

Afdeling 3
Op

alle

douaneaangiften
bepalingen

toepasselijke

Artikel 148
Ongeldigmaking van een douaneaangifte na de vrijgave van de
goederen
(Artikel 174, lid 2, van het wetboek)
1.
Wanneer wordt vastgesteld dat goederen bij vergissing zijn aange
geven voor een douaneregeling waarbij een douaneschuld bij invoer is
ontstaan in plaats van voor een andere douaneregeling, wordt de dou
aneaangifte ongeldig gemaakt nadat de goederen zijn vrijgegeven, op
een met redenen omkleed verzoek van de aangever, indien aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
a) het verzoek wordt ingediend binnen 90 dagen na de datum van
aanvaarding van de aangifte;
b) de goederen zijn niet gebruikt op een wijze die onverenigbaar is met
de douaneregeling waaronder zij zouden zijn aangegeven als de ver
gissing niet was gebeurd;
c) op het moment van de onjuiste aangifte was voldaan aan de voor
waarden om de goederen onder de douaneregeling te plaatsen waar
voor zij zouden zijn aangegeven als de vergissing niet was gebeurd;
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d) er is een douaneaangifte ingediend voor de douaneregeling waar
onder de goederen zouden zijn aangegeven als de vergissing niet
was gebeurd.
2.
Wanneer wordt vastgesteld dat de goederen bij vergissing zijn
aangegeven in de plaats van andere goederen voor een douaneregeling
waarbij een douaneschuld bij invoer is ontstaan, wordt de douaneaan
gifte ongeldig gemaakt nadat de goederen zijn vrijgegeven, op een met
redenen omkleed verzoek van de aangever, indien aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
a) het verzoek wordt ingediend binnen 90 dagen na de datum van
aanvaarding van de aangifte;
b) de bij vergissing aangegeven goederen zijn niet gebruikt op een
andere wijze dan is toegestaan in hun oorspronkelijke staat en zij
zijn opnieuw in hun oorspronkelijke staat gebracht;
c) hetzelfde douanekantoor is bevoegd voor de bij vergissing aange
geven goederen en de goederen die de aangever had willen aange
ven;
d) de goederen worden aangegeven voor dezelfde douaneregeling als de
bij vergissing aangegeven goederen.
3.
Wanneer goederen die zijn verkocht in het kader van een over
eenkomst op afstand zoals omschreven in artikel 2, punt 7, van Richtlijn
2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad (1), in het vrije
verkeer zijn gebracht en worden teruggezonden, wordt de douaneaan
gifte ongeldig gemaakt nadat de goederen zijn vrijgegeven, op een met
redenen omkleed verzoek van de aangever, indien aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
a) het verzoek wordt ingediend binnen 90 dagen na de datum van
aanvaarding van de douaneaangifte;
b) de goederen zijn uitgevoerd om te worden teruggezonden naar het
adres van de oorspronkelijke leverancier of naar een ander door die
leverancier opgegeven adres.
4.
Behalve in de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde gevallen wordt de
douaneaangifte ongeldig gemaakt nadat de goederen zijn vrijgegeven,
op een met redenen omkleed verzoek van de aangever, in elk van de
volgende gevallen:
a) wanneer goederen zijn vrijgegeven voor uitvoer, wederuitvoer of
passieve veredeling en het douanegebied van de Unie niet hebben
verlaten;
b) wanneer Uniegoederen bij vergissing zijn aangegeven voor een dou
aneregeling die van toepassing is op niet-Uniegoederen, en hun dou
anestatus van Uniegoederen nadien is aangetoond door middel van
een T2L, T2LF of een douanemanifest;
c) wanneer goederen bij vergissing zijn aangegeven op meer dan één
douaneaangifte;
(1) Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober
2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG
van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de
Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG
van het Europees Parlement en de Raad (PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64).
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d) wanneer een vergunning met terugwerkende kracht is verleend over
eenkomstig artikel 211, lid 2, van het wetboek;
e) wanneer Uniegoederen onder de regeling douane-entrepot zijn ge
plaatst overeenkomstig artikel 237, lid 2, van het wetboek en niet
langer onder die regeling kunnen blijven overeenkomstig artikel 237,
lid 2, van het douanewetboek.
5.
Een douaneaangifte voor goederen die aan uitvoerrechten zijn
onderworpen, waarvoor een aanvraag tot terugbetaling van de invoer
rechten is gedaan, waarvoor restituties of andere bedragen bij uitvoer
worden toegekend of waarop een andere bijzondere maatregel bij uit
voer van toepassing is, kan alleen ongeldig worden gemaakt in over
eenstemming met lid 4, onder a), indien aan de volgende voorwaarden
is voldaan:
a) de aangever levert het douanekantoor van uitvoer of, in geval van
passieve veredeling, het douanekantoor van plaatsing het bewijs dat
de goederen het douanegebied van de Unie niet hebben verlaten;
b) de aangever zendt, wanneer de douaneaangifte op papier is gedaan,
alle exemplaren van de douaneaangifte alsook alle andere documen
ten die hem bij de aanvaarding van de aangifte zijn verstrekt, terug
aan het douanekantoor van uitvoer of, in geval van passieve ver
edeling, het douanekantoor van plaatsing;
c) de aangever levert het douanekantoor van uitvoer het bewijs dat de
restituties en andere bedragen of financiële voordelen die bij de
uitvoer van de betrokken goederen zijn toegekend, zĳn terugbetaald
of dat de bevoegde autoriteiten de nodige maatregelen hebben ge
troffen om te garanderen dat deze niet worden uitbetaald;
d) de aangever voldoet aan alle andere verplichtingen die op hem rusten
in verband met de goederen;
e) afboekingen op een uitvoercertificaat dat bij de douaneaangifte is
overgelegd, worden geannuleerd.

Afdeling 4
Overige vereenvoudigingen
Artikel 149
Voorwaarden

voor het verlenen van vergunning
gecentraliseerde vrijmaking

voor

(Artikel 179, lid 1, van het wetboek)
1.
Er wordt slechts vergunning voor gecentraliseerde vrijmaking
overeenkomstig artikel 179 van het wetboek verleend als de desbetref
fende aanvraag betrekking heeft op een van de volgende regelingen:
a) in het vrije verkeer brengen;
b) douane-entrepot;
c) tijdelijke invoer;
d) bĳzondere bestemming;
e) actieve veredeling;

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 101
▼B
f) passieve veredeling;
g) uitvoer;
h) wederuitvoer.
2.
Wanneer de douaneaangifte gebeurt in de vorm van een inschrij
ving in de administratie van de aangever, kan vergunning voor gecen
traliseerde vrijmaking worden verleend onder de in artikel 150 vast
gestelde voorwaarden.

Artikel 150
Voorwaarden voor het verlenen van vergunning voor inschrijving
in de administratie van de aangever
(Artikel 182, lid 1, van het wetboek)
1.
Er wordt vergunning verleend voor het indienen van een dou
aneaangifte in de vorm van een inschrijving in de administratie van
de aangever als de aanvrager aantoont dat hij aan de in artikel 39, onder
a), b) en d), van het wetboek vastgestelde criteria voldoet.
2.
Er wordt slechts vergunning verleend voor het indienen van een
douaneaangifte in de vorm van een inschrijving in de administratie van
de aangever overeenkomstig artikel 182, lid 1, van het wetboek als de
aanvraag betrekking heeft op een van de volgende regelingen:
a) in het vrije verkeer brengen;
b) douane-entrepot;
c) tijdelijke invoer;
d) bĳzondere bestemming;
e) actieve veredeling;
f) passieve veredeling;
g) uitvoer en wederuitvoer.
3.
Wanneer de aanvraag voor een vergunning betrekking heeft op het
in het vrije verkeer brengen, wordt de vergunning niet verleend voor:
a) gelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik van goe
deren die vrijgesteld zijn van de btw overeenkomstig artikel 138 van
Richtlijn 2006/112/EG en waarvoor, indien van toepassing, de ac
cijns is geschorst overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn
2008/118/EG;
b) wederinvoer met gelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en tot
verbruik van goederen die vrijgesteld zijn van de btw overeenkom
stig artikel 138 van Richtlijn 2006/112/EG en waarvoor, indien van
toepassing, de accijns is geschorst overeenkomstig artikel 17 van
Richtlijn 2008/118/EG.
4.
Wanneer de aanvraag voor een vergunning betrekking heeft op
uitvoer en wederuitvoer, wordt slechts vergunning verleend indien aan
beide van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a) er wordt afgezien van de verplichting tot indiening van een aangifte
vóór vertrek overeenkomstig artikel 263, lid 2, van het wetboek;
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b) het douanekantoor van uitvoer is ook het douanekantoor van uitgang
of het douanekantoor van uitvoer en het douanekantoor van uitgang
hebben een regeling getroffen om ervoor te zorgen dat de goederen
bij uitgang aan douanetoezicht onderworpen zijn.
5.
Wanneer de aanvraag voor een vergunning betrekking heeft op
uitvoer en wederuitvoer, is de uitvoer van accijnsgoederen niet toe
gestaan tenzij artikel 30 van Richtlijn 2008/118/EG van toepassing is.
6.
Er wordt geen vergunning verleend voor inschrijving in de admi
nistratie van de aangever wanneer de aanvraag betrekking heeft op een
regeling waarvoor een gestandaardiseerde inlichtingenuitwisseling tus
sen de douaneautoriteiten vereist is overeenkomstig artikel 181, tenzij
de douaneautoriteiten overeenkomen om andere middelen voor de elek
tronische uitwisseling van inlichtingen te gebruiken.
Artikel 151
Voorwaarden voor het verlenen van vergunning voor beoordeling
door de marktdeelnemer zelf
(Artikel 185, lid 1, van het wetboek)
Wanneer een in artikel 185, lid 2, van het wetboek bedoelde aanvrager
houder is van een vergunning tot inschrijving in de administratie van de
aangever, wordt de marktdeelnemer vergunning verleend om zelf een
beoordeling te verrichten op voorwaarde dat de desbetreffende aanvraag
betrekking heeft op de in artikel 150, lid 2, bedoelde douaneregelingen
of op wederuitvoer.
Artikel 152
Douaneformaliteiten en -controles in het kader van beoordeling
door de marktdeelnemer zelf
(Artikel 185, lid 1, van het wetboek)
Aan houders van een vergunning om zelf een beoordeling te verrichten,
kan vergunning worden verleend om, onder douanetoezicht, controle uit
te oefenen op de naleving van verboden en beperkingen zoals in de
vergunning nader is bepaald.
HOOFDSTUK 3

Vrijgave van goederen
Artikel 153
Vrijgave niet afhankelijk van zekerheidstelling
(Artikel 195, lid 2, van het wetboek)
Wanneer een tariefcontingent, waarvoor een aanvraag is ingediend vóór
de vrijgave van de goederen, geacht wordt niet kritiek te zijn, wordt de
vrijgave niet afhankelijk gemaakt van zekerheidstelling voor deze goe
deren.
Artikel 154
Kennisgeving van de vrijgave van de goederen
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
1.
Wanneer de aangifte voor een douaneregeling of tot wederuitvoer
met behulp van andere middelen dan elektronischegegevensverwerkings
technieken wordt ingediend, kunnen de douaneautoriteiten gebruikmaken
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van andere middelen dan elektronischegegevensverwerkingstechnieken
om de aangever kennis te geven van de vrijgave van de goederen.
2.
Wanneer goederen zich vóór de vrijgave in tijdelijke opslag be
vonden en de douaneautoriteiten de vrijgave van de goederen aan de
houder van de vergunning voor het beheer van de desbetreffende ruimte
voor tijdelijke opslag moeten meedelen, kan deze informatie worden
verstrekt met behulp van andere middelen dan elektronischegegevens
verwerkingstechnieken.
TITEL VI
IN HET VRIJE VERKEER BRENGEN EN VRIJSTELLING VAN
INVOERRECHTEN
HOOFDSTUK 1

In het vrije verkeer brengen
Artikel 155
Vergunning voor het opstellen van weegcertificaten voor bananen
(Artikel 163, lid 3, van het wetboek)
De douaneautoriteiten verlenen vergunning voor het opstellen van cer
tificaten voor standaard douaneaangiften ter staving van het wegen van
verse bananen van GN-code 0803 90 10 die aan invoerrechten onder
worpen zijn („weegcertificaat voor bananen”) als de aanvrager van die
vergunning aan alle volgende voorwaarden voldoet:
a) hij voldoet aan het in artikel 39, onder a), van het wetboek ge
noemde criterium;
b) hij is betrokken bij de invoer, het vervoer, de opslag of de behan
deling van verse bananen van GN-code 0803 90 10 die aan invoer
rechten onderworpen zijn;
c) hij biedt de nodige waarborgen voor de juiste uitvoering van de
weging;
d) hij beschikt over een adequate weeginstallatie;
e) hij voert een administratie aan de hand waarvan de douaneautoritei
ten de nodige controles kunnen verrichten.
Artikel 156
Termijn
(Artikel 22, lid 3, van het wetboek)
Een beschikking op een aanvraag voor een vergunning zoals bedoeld in
artikel 155 wordt onverwijld en uiterlijk 30 dagen na de datum van
aanvaarding van de aanvraag gegeven.
Artikel 157
Wijze van mededeling van het weegcertificaat voor bananen
(Artikel 6, lid 2, en artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
Weegcertificaten voor bananen kunnen worden opgesteld en ingediend
met behulp van andere middelen dan elektronischegegevensverwer
kingstechnieken.
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HOOFDSTUK 2

Vrijstelling van invoerrechten
Afdeling 1
Terugkerende goederen
Artikel 158
Goederen die worden geacht te zijn teruggekeerd in de staat waarin
zij werden uitgevoerd
(Artikel 203, lid 5, van het wetboek)
1.
Goederen worden geacht te zijn teruggekeerd in de staat waarin zij
werden uitgevoerd wanneer zij na uitvoer uit het douanegebied van de
Unie slechts behandelingen hebben ondergaan die hun presentatie wij
zigen of die noodzakelijk waren om ze te herstellen, te reviseren of in
goede staat te bewaren.

2.
Goederen worden geacht te zijn teruggekeerd in de staat waarin zij
werden uitgevoerd wanneer zij na uitvoer uit het douanegebied van de
Unie andere behandelingen hebben ondergaan dan die welke hun pre
sentatie wijzigen of noodzakelijk waren om ze te herstellen, te reviseren
of in goede staat te bewaren, waarbij evenwel na aanvang van die
behandeling is gebleken dat deze ongeschikt is voor het beoogde ge
bruik van de goederen.

3.
Wanneer de in de leden 1 en 2 bedoelde goederen behandelingen
hebben ondergaan die aanleiding zouden hebben gegeven tot de heffing
van invoerrechten indien zij onder de regeling passieve veredeling wa
ren geplaatst, worden deze goederen slechts geacht te zijn teruggekeerd
in de staat waarin zij werden uitgevoerd als de behandeling, daaronder
begrepen het inbouwen van reserveonderdelen, niet verder gaat dan
strikt noodzakelijk is om de goederen opnieuw te kunnen gebruiken
op dezelfde wijze als op het tijdstip van uitvoer uit het douanegebied
van de Unie.

Artikel 159
Goederen die bij uitvoer in aanmerking kwamen voor maatregelen
op grond van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
(Artikel 204 van het wetboek)
1.
Aan terugkerende goederen die bij uitvoer in aanmerking kwamen
voor maatregelen op grond van het gemeenschappelijk landbouwbeleid,
wordt vrijstelling van invoerrechten verleend mits aan alle onderstaande
voorwaarden is voldaan:

a) de krachtens die maatregelen betaalde restituties of andere bedragen
zijn terugbetaald, de bevoegde autoriteiten hebben de nodige stappen
ondernomen om te voorkomen dat betalingen voor de goederen in
kwestie krachtens die maatregelen worden verricht, of de andere
toegekende financiële voordelen zijn tenietgedaan;
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b) de goederen bevonden zich in een van de volgende situaties:
i) zij konden niet op de markt worden gebracht in het land waar
naar zij waren verzonden;
ii) zij zijn teruggezonden door de geadresseerde omdat ze gebreken
vertoonden of niet beantwoordden aan de bepalingen van het
contract;
iii) zij zijn wederingevoerd in het douanegebied van de Unie omdat
ze door omstandigheden buiten de macht van de exporteur niet
voor het beoogde doel konden worden gebruikt;
c) de goederen worden aangegeven voor het vrije verkeer in het dou
anegebied van de Unie binnen twaalf maanden te rekenen vanaf de
datum waarop de douaneformaliteiten voor de uitvoer ervan zijn
vervuld dan wel later indien de douaneautoriteiten van de lidstaat
van wederinvoer daarvoor toestemming hebben verleend in naar
behoren gemotiveerde omstandigheden.
2.
De in lid 1, onder b), iii), bedoelde omstandigheden zijn de vol
gende:
a) goederen die naar het douanegebied van de Unie terugkeren als
gevolg van vóór de aflevering aan de geadresseerde opgelopen scha
de, hetzij aan de goederen zelf, hetzij aan het vervoermiddel waarin
of waarop zij zijn geladen;
b) goederen die aanvankelijk zijn uitgevoerd om in het kader van een
jaarbeurs of soortgelijk evenement te worden verbruikt of verkocht,
maar daar niet verbruikt of verkocht zijn;
c) goederen die niet aan de geadresseerde konden worden afgeleverd
vanwege het feit dat deze fysiek of juridisch niet in staat was de
overeenkomst na te komen die aan de uitvoer van de goederen ten
grondslag lag;
d) goederen die als gevolg van natuurlĳke, politieke of sociale gebeur
tenissen niet aan de geadresseerde konden worden afgeleverd dan
wel bĳ de geadresseerde zĳn aangekomen na het verstrĳken van de
contractuele leveringstermĳn;
e) groenten en fruit, waarop de desbetreffende marktordening van toe
passing is, die als geconsigneerde goederen zĳn uitgevoerd maar niet
op de markt van het land van bestemming zĳn verkocht.

Artikel 160
Wijze van mededeling van het inlichtingenblad INF 3
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
Een document waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor de vrijstelling
van invoerrechten is voldaan („inlichtingenblad INF 3”), kan worden
ingediend met behulp van andere middelen dan elektronischegegevens
verwerkingstechnieken.
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TITEL VII
BIJZONDERE REGELINGEN
HOOFDSTUK 1

Algemene bepalingen
Afdeling 1
Aanvraag van een vergunning
Artikel 161
Buiten het douanegebied van de Unie gevestigde aanvrager
(Artikel 211, lid 3, onder a), van het wetboek)
In afwijking van artikel 211, lid 3, onder a), van het wetboek kunnen de
douaneautoriteiten in incidentele gevallen, wanneer zij zulks gerecht
vaardigd achten, een vergunning voor de regeling bijzondere bestem
ming of de regeling actieve veredeling verlenen aan personen die buiten
het douanegebied van de Unie gevestigd zijn.

Artikel 162
Plaats waar de buiten het douanegebied van de Unie gevestigde
aanvrager zijn aanvraag moet indienen
(Artikel 22, lid 1, van het wetboek)
1.
Wanneer de aanvrager van een vergunning voor de regeling bij
zondere bestemming buiten het douanegebied van de Unie gevestigd is,
is de bevoegde douaneautoriteit, in afwijking van artikel 22, lid 1, derde
alinea, van het wetboek, de autoriteit van de plaats waar de goederen het
eerst zullen worden gebruikt.
2.
Wanneer de aanvrager van een vergunning voor de regeling ac
tieve veredeling buiten het douanegebied van de Unie gevestigd is, is de
bevoegde douaneautoriteit, in afwijking van artikel 22, lid 1, derde
alinea, van het wetboek, de autoriteit van de plaats waar de goederen
het eerst zullen worden verwerkt.

Artikel 163
Aanvraag van een vergunning op basis van een douaneaangifte
(Artikel 6, leden 1 en 2, artikel 6, lid 3, onder a), en artikel 211, lid 1,
van het wetboek)
1.
In de volgende gevallen wordt een douaneaangifte, mits zij wordt
aangevuld met aanvullende gegevenselementen zoals vastgesteld in bij
lage A, beschouwd als een aanvraag voor een vergunning:
a) wanneer goederen onder de regeling tijdelijke invoer worden ge
plaatst, tenzij de douaneautoriteiten een formele aanvraag eisen in
gevallen die onder artikel 236, onder b), vallen;
b) wanneer goederen onder de regeling bijzondere bestemming worden
geplaatst en de aanvrager voornemens is de goederen integraal de
voorgeschreven bijzondere bestemming te geven;
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c) wanneer andere dan de in bijlage 71-02 opgenomen goederen onder
de regeling actieve veredeling worden geplaatst;
d) wanneer andere dan de in bijlage 71-02 opgenomen goederen onder
de regeling passieve veredeling worden geplaatst;
e) wanneer een vergunning voor de regeling passieve veredeling is
verleend en vervangende producten in het vrije verkeer worden ge
bracht met gebruikmaking van het systeem uitwisselingsverkeer,
waarvoor die vergunning niet geldt;
f) wanneer veredelingsproducten in het vrĳe verkeer worden gebracht
na passieve veredeling en de veredeling betrekking had op goederen
zonder handelskarakter.
2.

Lid 1 is in geen van de volgende gevallen van toepassing:

a) vereenvoudigde aangifte;
b) gecentraliseerde vrijmaking;
c) inschrijving in de administratie van de aangever;
d) wanneer een andere vergunning dan voor tijdelijke invoer waarbij
meer dan één lidstaat is betrokken, wordt aangevraagd;
e) wanneer een aanvraag wordt gedaan voor het gebruik van equiva
lente goederen overeenkomstig artikel 223 van het wetboek;
f) wanneer de bevoegde douaneautoriteit de aangever meedeelt dat de
economische voorwaarden moeten worden onderzocht overeenkom
stig artikel 211, lid 6, van het wetboek;
g) wanneer artikel 167, lid 1, onder f), van toepassing is;
h) wanneer een vergunning met terugwerkende kracht overeenkomstig
artikel 211, lid 2, van het wetboek wordt aangevraagd, behalve in
gevallen zoals bedoeld in lid 1, onder e) of f), van dit artikel.
3.
Wanneer de douaneautoriteiten van oordeel zijn dat er een groot
risico bestaat dat een van de in de douanewetgeving vastgestelde ver
plichtingen niet wordt nageleefd als vervoermiddelen of reserveonder
delen, toebehoren en uitrusting van vervoermiddelen onder de regeling
tijdelijke invoer worden geplaatst, mag de in lid 1 bedoelde douaneaan
gifte niet mondeling of in overeenstemming met artikel 141 worden
gedaan. In dat geval stellen de douaneautoriteiten de aangever daarvan
onmiddellijk in kennis na het aanbrengen van goederen bij de douane.
4.
De in lid 1 genoemde verplichting om aanvullende gegevensele
menten te verstrekken, is niet van toepassing in gevallen waarbij een
van de volgende soorten aangiften wordt gedaan:
a) douaneaangiften voor het vrije verkeer die mondeling worden gedaan
overeenkomstig artikel 135;
b) douaneaangiften voor tijdelijke invoer of aangiften tot wederuitvoer
die mondeling worden gedaan overeenkomstig artikel 136;
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c) douaneaangiften voor tijdelijke invoer of aangiften tot wederuitvoer
overeenkomstig artikel 139 die worden geacht te zijn gedaan over
eenkomstig artikel 141.
5.
ATA- en CPD-carnets worden beschouwd als een aanvraag voor
een vergunning voor tijdelijke invoer wanneer zij aan alle volgende
voorwaarden voldoen:
a) het carnet is afgegeven in een overeenkomstsluitende partij bij de
ATA-overeenkomst of de overeenkomst van Istanbul en is goedge
keurd en gegarandeerd door een organisatie die is aangesloten bij
een waarborgketen zoals omschreven in artikel 1, onder d), van
bijlage A bij de overeenkomst van Istanbul;
b) het carnet heeft betrekking op goederen en toepassingen die worden
gedekt door de overeenkomst op grond waarvan het is afgegeven;
c) het carnet is gewaarmerkt door de douaneautoriteiten;
d) het carnet is geldig in het hele douanegebied van de Unie.

Artikel 164
Aanvraag tot vernieuwing of wijziging van een vergunning
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
De douaneautoriteiten kunnen toestaan dat een aanvraag tot vernieuwing
of wijziging van een in artikel 211, lid 1, van het wetboek bedoelde
vergunning in schriftelijke vorm wordt ingediend.

Artikel 165
Document ter staving van een mondelinge douaneaangifte voor
tijdelijke invoer
(Artikel 6, lid 2, artikel 6, lid 3, onder a), en artikel 211, lid 1, van het
wetboek)
Wanneer een mondelinge douaneaangifte wordt beschouwd als een aan
vraag voor een vergunning voor tijdelijke invoer overeenkomstig arti
kel 163, legt de aangever een document ter staving over zoals bepaald
in bijlage 71-01.

Afdeling 2
Beschikking op de aanvraag
Artikel 166
Onderzoek naar de economische voorwaarden
(Artikel 211, leden 3 en 4, van het wetboek)
1.
De voorwaarde van artikel 211, lid 4, onder b), van het wetboek is
niet van toepassing op vergunningen voor actieve veredeling, behalve in
de volgende gevallen:
a) wanneer het bedrag aan invoerrechten wordt berekend overeenkom
stig artikel 86, lid 3, van het wetboek, er bewijs voorhanden is dat de
wezenlijke belangen van EU-producenten waarschijnlijk zullen wor
den geschaad en het geval niet onder artikel 167, lid 1, onder a) tot
en met f), valt;
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b) wanneer het bedrag aan invoerrechten wordt berekend overeenkom
stig artikel 85 van het wetboek, de goederen die bestemd zijn om
onder de regeling actieve veredeling te worden geplaatst, onderwor
pen zouden zijn aan een landbouwpolitieke of handelspolitieke maat
regel, een voorlopig of definitief antidumpingrecht, een compense
rend recht, een vrijwaringsmaatregel of een aanvullend recht dat
voortvloeit uit een schorsing van concessies indien zij werden aange
geven voor het vrije verkeer, en het geval niet onder artikel 167, lid
1, onder h), i), m), p), of s) valt;
c) wanneer het bedrag aan invoerrechten wordt berekend overeenkom
stig artikel 85 van het wetboek, de goederen die bestemd zijn om
onder de regeling actieve veredeling te worden geplaatst, niet onder
worpen zouden zijn aan een landbouwpolitieke of handelspolitieke
maatregel, een voorlopig of definitief antidumpingrecht, een com
penserend recht, een vrijwaringsmaatregel of een aanvullend recht
dat voortvloeit uit een schorsing van concessies indien zij werden
aangegeven voor het vrije verkeer, er bewijs voorhanden is dat de
wezenlijke belangen van EU-producenten waarschijnlijk zullen wor
den geschaad, en het geval niet onder artikel 167, lid 1, onder g) tot
en met s), valt.
2.
De voorwaarde van artikel 211, lid 4, onder b), van het wetboek is
niet van toepassing op vergunningen voor passieve veredeling, behalve
wanneer er bewijs voorhanden is dat de wezenlijke belangen van EUproducenten van in bijlage 71-02 opgenomen goederen waarschijnlijk
zullen worden geschaad en de goederen niet bestemd zijn om te worden
hersteld.

Artikel 167
Gevallen waarin wordt geacht te zijn voldaan aan de economische
voorwaarden voor actieve veredeling
(Artikel 211, lid 5, van het wetboek)
1.
Aan de economische voorwaarden voor actieve veredeling wordt
geacht te zijn voldaan wanneer de aanvraag betrekking heeft op een van
de volgende handelingen:
a) verwerking van niet in bijlage 71-02 opgenomen goederen;
b) herstellingen;
c) verwerking van direct of indirect ter beschikking van de vergun
ninghouder gestelde goederen, volgens de aanwijzingen en voor
rekening van een buiten het douanegebied van de Unie gevestigde
persoon, doorgaans alleen tegen betaling van de kosten van de ver
werking;
d) verwerking van harde tarwe tot deegwaren;
e) plaatsing van goederen onder de regeling actieve veredeling binnen
de grenzen van de hoeveelheid die is vastgesteld op basis van een
balans overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EU) nr.
510/2014 van het Europees Parlement en de Raad (1);
(1) Verordening (EU) nr. 510/2014 van het Europees Parlement en de Raad van
16 april 2014 tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door
verwerking van landbouwproducten verkregen goederen en tot intrekking
van Verordeningen (EG) nr. 1216/2009 en (EG) nr. 614/2009 van de Raad
(PB L 150 van 20.5.2014, blz. 1).
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f) verwerking van in bijlage 71-02 opgenomen goederen in een van de
volgende situaties:

i) onbeschikbaarheid van in de Unie geproduceerde goederen met
dezelfde achtcijferige GN-code en dezelfde handelskwaliteit en
technische kenmerken als de goederen die bedoeld zijn om te
worden ingevoerd met het oog op de voorgenomen handelingen;

ii) prijsverschillen tussen in de Unie geproduceerde goederen en de
goederen die bedoeld zijn om te worden ingevoerd, wanneer er
geen vergelijkbare goederen kunnen worden gebruikt omdat de
beoogde commerciële handelingen door de prijs daarvan niet
economisch levensvatbaar zouden zijn;

iii) contractuele verplichtingen wanneer vergelĳkbare goederen niet
voldoen aan de contractuele vereisten van de koper van de ver
edelingsproducten in het derde land of wanneer de veredelings
producten, krachtens het contract, moeten worden verkregen uit
de goederen die bedoeld zijn om onder de regeling actieve ver
edeling te worden geplaatst, om aan voorschriften betreffende
de bescherming van industriële of commerciële eigendomsrech
ten te voldoen;

iv) de totale waarde van onder de regeling actieve veredeling te
plaatsen goederen per aanvrager en kalenderjaar voor iedere
achtcijferige GN-code is niet hoger dan 150 000 EUR;

g) verwerking van goederen om deze in overeenstemming te brengen
met technische vereisten zodat ze in het vrije verkeer kunnen wor
den gebracht;

h) verwerking van goederen zonder handelskarakter;

i) verwerking van goederen verkregen in het kader van een eerdere
vergunning, die is afgegeven na onderzoek van de economische
voorwaarden;

j) verwerking van vaste en vloeibare fracties van palmolie, kokosolie,
vloeibare fracties van kokosolie, palmpittenolie, vloeibare fracties
van palmpittenolie, babassunotenolie of ricinusolie (castorolie) tot
producten die niet bestemd zijn voor de voedingssector;

k) verwerking tot producten die bestemd zijn om te worden ingebouwd
in of gebruikt voor burgerluchtvaartuigen waarvoor een luchtwaar
digheidscertificaat is afgegeven;

l) verwerking tot producten die in aanmerking komen voor de auto
nome schorsing van invoerrechten op bepaalde wapens en militaire
uitrusting overeenkomstig Verordening (EG) nr. 150/2003 van de
Raad (1);
(1) Verordening (EG) nr. 150/2003 van de Raad van 21 januari 2003 inzake
schorsing van douanerechten op bepaalde wapens en militaire uitrusting
(PB L 25 van 30.1.2003, blz. 1).
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m) verwerking van goederen tot stalen en monsters;
n) verwerking van alle soorten elektronische componenten, onderdelen,
voorgemonteerde delen of andere materialen in informatietechnolo
gieproducten;
o) verwerking van goederen die onder de GN-codes 2707 of 2710
vallen, tot producten die onder de GN-codes 2707, 2710 of 2902
vallen;
p) verwerking tot resten en afvallen, vernietiging, terugwinning van
delen of bestanddelen;
q) denaturering;
r) de in artikel 220 van het wetboek bedoelde gebruikelijke behan
delingen;
s) de totale waarde van onder de regeling actieve veredeling te plaat
sen goederen per aanvrager en kalenderjaar voor iedere achtcijferige
GN-code is niet hoger dan 150 000 EUR voor goederen die onder
bijlage 71-02 vallen en niet hoger dan 300 000 EUR voor andere
goederen, behalve wanneer de goederen die bestemd zijn om onder
de regeling actieve veredeling te worden geplaatst, onderworpen
zouden zijn aan een voorlopig of definitief antidumpingrecht, een
compenserend recht, een vrijwaringsmaatregel of een aanvullend
recht dat voortvloeit uit een schorsing van concessies indien zij
werden aangegeven voor het vrije verkeer.
2.
De in lid 1, onder f), i), bedoelde onbeschikbaarheid omvat de
volgende gevallen:
a) er worden helemaal geen vergelijkbare goederen geproduceerd in het
douanegebied van de Unie;
b) dergelijke goederen worden niet in toereikende hoeveelheden gepro
duceerd om de voorgenomen handelingen te verrichten;
c) de aanvrager kan niet tijdig over vergelijkbare Uniegoederen be
schikken om de beoogde commerciële handelingen te verrichten,
hoewel er ruim op tijd een aanvraag was ingediend.

Artikel 168
Berekening van het bedrag aan invoerrechten in bepaalde gevallen
van actieve veredeling
(Artikel 86, lid 4, van het wetboek)
1.
Wanneer de economische voorwaarden niet hoeven te worden
onderzocht en de goederen die bestemd zijn om onder de regeling
actieve veredeling te worden geplaatst, onderworpen zouden zijn aan
een landbouwpolitieke of handelspolitieke maatregel, een voorlopig of
definitief antidumpingrecht, een compenserend recht, een vrijwarings
maatregel of een aanvullend recht dat voortvloeit uit een schorsing van
concessies indien zij werden aangegeven voor het vrije verkeer, wordt
het bedrag aan invoerrechten berekend overeenkomstig artikel 86, lid 3,
van het wetboek.
De eerste alinea is niet van toepassing wanneer de economische voor
waarden worden geacht te zijn vervuld in de in artikel 167, lid 1, onder
h), i), m), p) of s), beschreven gevallen.
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2.
Wanneer de veredelingsproducten die zijn voortgebracht in het
kader van de regeling actieve veredeling, rechtstreeks of onrechtstreeks
indirect door de vergunninghouder worden ingevoerd en binnen één jaar
na de wederuitvoer ervan in het vrije verkeer worden gebracht, wordt
het bedrag aan invoerrechten bepaald overeenkomstig artikel 86, lid 3,
van het wetboek.

Artikel 169
Vergunning voor het gebruik van equivalente goederen
(Artikel 223, leden 1 en 2, en artikel 223, lid 3, onder c), van het
wetboek)
1.
Voor de verlening van een vergunning overeenkomstig artikel 223,
lid 2, van het wetboek is het niet van belang of het systematisch gebruik
van equivalente goederen betreft of niet.
2.
Er wordt geen vergunning verleend voor het gebruik van equiva
lente goederen zoals bedoeld in artikel 223, lid 1, eerste alinea, van het
wetboek wanneer de onder de bijzondere regeling geplaatste goederen
onderworpen zouden zijn aan een voorlopig of definitief antidumping
recht, een compenserend recht, een vrijwaringsmaatregel of een aanvul
lend recht dat voortvloeit uit een schorsing van concessies indien zij
werden aangegeven voor het vrije verkeer.
3.
Er wordt geen vergunning verleend voor het gebruik van equiva
lente goederen zoals bedoeld in artikel 223, lid 1, tweede alinea, van het
wetboek wanneer de niet-Uniegoederen die worden verwerkt in plaats
van de onder de regeling passieve veredeling geplaatste Uniegoederen,
onderworpen zouden zijn aan een voorlopig of definitief antidumping
recht, een compenserend recht, een vrijwaringsmaatregel of een aanvul
lend recht dat voortvloeit uit een schorsing van concessies indien zij
werden aangegeven voor het vrije verkeer.
4.
Er wordt geen vergunning verleend voor het gebruik van equiva
lente goederen onder de regeling douane-entrepot wanneer de onder de
regeling douane-entrepot geplaatste niet-Uniegoederen in bijlage 71-02
opgenomen goederen zijn.
5.
Er wordt geen vergunning verleend voor het gebruik van equiva
lente goederen voor goederen of producten die genetisch zijn gewijzigd
of elementen bevatten die een genetische wijziging hebben ondergaan.
6.
In afwijking van artikel 223, lid 1, derde alinea, van het wetboek
worden als equivalente goederen voor de regeling actieve veredeling
aangemerkt:
▼C2
a) goederen die zich in een verder gevorderd fabricagestadium bevin
den dan de onder de regeling actieve veredeling geplaatste niet-Unie
goederen, wanneer het voornaamste deel van de veredeling van deze
equivalente goederen wordt verricht in het bedrĳf van de vergun
ninghouder of voor zijn rekening in een ander bedrĳf;
▼B
b) in geval van herstelling, nieuwe goederen in plaats van gebruikte
goederen of goederen die zich in een betere staat bevinden dan de
onder de regeling actieve veredeling geplaatste niet-Uniegoederen;
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c) goederen met vergelijkbare technische kenmerken als de goederen
die zij vervangen, mits zij onder dezelfde achtcijfercode van de
gecombineerde nomenclatuur ingedeeld zijn en dezelfde handelskwa
liteit hebben.
7.
In afwijking van artikel 223, lid 1, derde alinea, van het wetboek
zijn op de in bijlage 71-04 bedoelde goederen de in die bijlage vast
gestelde bijzondere bepalingen van toepassing.
8.
Bij tijdelijke invoer is het gebruik van equivalente goederen
slechts toegestaan wanneer de vergunning voor tijdelijke invoer met
volledige vrijstelling van invoerrechten is verleend overeenkomstig de
artikelen 208 tot en met 211.

Artikel 170
Veredelingsproducten of onder de regeling actieve veredeling
IM/EX geplaatste goederen
(Artikel 211, lid 1, van het wetboek)
1.
In de vergunning voor actieve veredeling IM/EX wordt op verzoek
van de aanvrager bepaald dat veredelingsproducten of onder die regeling
actieve veredeling IM/EX geplaatste goederen die niet zijn aangegeven
voor een volgende douaneregeling of zijn wederuitgevoerd bij het ver
strijken van de aanzuiveringstermijn, worden geacht in het vrije verkeer
te zijn gebracht op de datum van het verstrijken van de aanzuiverings
termijn.
2.
Lid 1 is niet van toepassing voor zover de producten of goederen
onderworpen zijn aan verboden of beperkingen.

Artikel 171
Termijn voor de beschikking op een aanvraag voor een vergunning
zoals bedoeld in artikel 211, lid 1, van het wetboek
(Artikel 22, lid 3, van het wetboek)
1.
Wanneer een aanvraag voor een vergunning zoals bedoeld in ar
tikel 211, lid 1, onder a), van het wetboek slechts betrekking heeft op
één lidstaat, wordt in afwijking van artikel 22, lid 3, eerste alinea, van
het wetboek onverwijld op die aanvraag beschikt, en uiterlijk binnen 30
dagen na de datum van aanvaarding van de aanvraag.
Wanneer een aanvraag voor een vergunning zoals bedoeld in artikel 211,
lid 1, onder b), van het wetboek slechts betrekking heeft op één lidstaat,
wordt in afwijking van artikel 22, lid 3, eerste alinea, van het wetboek
onverwijld op die aanvraag beschikt, en uiterlijk binnen 60 dagen na de
datum van aanvaarding van de aanvraag.
2.
Wanneer de economische voorwaarden moeten worden onderzocht
overeenkomstig artikel 211, lid 6, van het wetboek, wordt de in de
eerste alinea van lid 1 van dit artikel genoemde termijn verlengd tot
één jaar na de datum waarop het dossier aan de Commissie is door
gezonden.
De douaneautoriteiten delen de aanvrager, of de vergunninghouder, mee
dat er een onderzoek naar de economische voorwaarden moet worden
verricht en, indien de vergunning nog niet is afgegeven, dat de termijn
overeenkomstig de eerste alinea wordt verlengd.
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Artikel 172
Terugwerkende kracht
(Artikel 22, lid 4, van het wetboek)
1.
Wanneer de douaneautoriteiten met terugwerkende kracht een ver
gunning verlenen overeenkomstig artikel 211, lid 2, van het wetboek,
wordt de vergunning ten vroegste van kracht op de datum van aan
vaarding van de aanvraag.
2.
In buitengewone omstandigheden kunnen de douaneautoriteiten
toestaan dat een in lid 1 bedoelde vergunning ten vroegste van kracht
wordt één jaar, en in het geval van onder bijlage 71-02 vallende goe
deren drie maanden, vóór de datum van aanvaarding van de aanvraag.
3.
Als een aanvraag betrekking heeft op een vernieuwing van een
vergunning voor dezelfde soort activiteiten en goederen, kan een ver
gunning met terugwerkende kracht worden verleend vanaf de datum
waarop de oorspronkelijke vergunning is verstreken.
Wanneer in verband met een vernieuwing van een vergunning voor
dezelfde soort activiteiten en goederen een onderzoek naar de economi
sche voorwaarden moet worden verricht overeenkomstig artikel 211, lid
6, van het wetboek, wordt een vergunning met terugwerkende kracht ten
vroegste van kracht op de datum waarop de conclusie inzake de eco
nomische voorwaarden is getrokken.

Artikel 173
Geldigheid van een vergunning
(Artikel 22, lid 5, van het wetboek)
1.
Wanneer een vergunning wordt verleend overeenkomstig arti
kel 211, lid 1, onder a), van het wetboek, mag de geldigheidsduur
van de vergunning niet meer bedragen dan vijf jaar te rekenen vanaf
de datum waarop de vergunning van kracht wordt.
2.
De in lid 1 bedoelde geldigheidsduur mag niet meer bedragen dan
drie jaar wanneer de vergunning betrekking heeft op in bijlage 71-02
bedoelde goederen.

Artikel 174
Termijn voor de aanzuivering van een bijzondere regeling
(Artikel 215, lid 4, van het wetboek)
1.
Op verzoek van de houder van de regeling kan de aanzuiverings
termijn die is bepaald in een overeenkomstig artikel 211, lid 1, van het
wetboek verleende vergunning, door de douaneautoriteiten worden ver
lengd, zelfs nadat de oorspronkelijk vastgestelde termijn is verstreken.
2.
Wanneer de aanzuiveringstermijn op een specifieke datum ver
strijkt voor alle goederen die in een bepaalde periode onder de regeling
zijn geplaatst, kunnen de douaneautoriteiten in de vergunning zoals
bedoeld in artikel 211, lid 1, onder a), van het wetboek bepalen dat
de aanzuiveringstermijn automatisch wordt verlengd voor alle goederen
die op die datum nog onder de regeling staan. De douaneautoriteiten
kunnen besluiten om de automatische termijnverlenging voor alle of
sommige van de onder de regeling geplaatste goederen te beëindigen.
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Artikel 175
Aanzuiveringsafrekening
(Artikel 6, lid 2, artikel 6, lid 3, onder a), en artikel 211, lid 1, van het
wetboek)
1.
In vergunningen voor het gebruik van de regeling actieve verede
ling IM/EX, actieve veredeling EX/IM zonder gestandaardiseerde inlich
tingenuitwisseling zoals bedoeld in artikel 176 of bijzondere bestem
ming wordt bepaald dat de vergunninghouder de aanzuiveringsafre
kening moet voorleggen aan het controlekantoor binnen 30 dagen na
het verstrijken van de aanzuiveringstermijn.
Het controlekantoor kan evenwel ontheffing verlenen van de verplich
ting om de aanzuiveringsafrekening voor te leggen wanneer het dat
overbodig acht.
2.
Op verzoek van de vergunninghouder kunnen de douaneautoritei
ten de in lid 1 genoemde termijn tot 60 dagen verlengen. In uitzon
derlijke gevallen kunnen de douaneautoriteiten de termĳn verlengen
zelfs wanneer deze verstreken is.
3.
De aanzuiveringsafrekening bevat de in bijlage 71-06 genoemde
inlichtingen, tenzij het controlekantoor anderszins heeft bepaald.
4.
Wanneer veredelingsproducten of onder de regeling actieve ver
edeling IM/EX geplaatste goederen worden geacht in het vrije verkeer te
zijn gebracht overeenkomstig artikel 170, lid 1, wordt dit feit vermeld in
de aanzuiveringsafrekening.
5.
Wanneer in de vergunning voor actieve veredeling IM/EX is be
paald dat veredelingsproducten of onder die regeling geplaatste goede
ren worden geacht in het vrije verkeer te zijn gebracht op de datum
waarop de aanzuiveringstermijn verstrijkt, legt de vergunninghouder de
aanzuiveringsafrekening voor aan het controlekantoor zoals bedoeld in
lid 1 van dit artikel.
6.
De douaneautoriteiten kunnen toestaan dat de aanzuiveringsafre
kening wordt voorgelegd met behulp van andere middelen dan elektro
nischegegevensverwerkingstechnieken.

Artikel 176
Gestandaardiseerde inlichtingenuitwisseling en verplichtingen van
de vergunninghouder met betrekking tot het gebruik van een
veredelingsregeling
(Artikel 211, lid 1, van het wetboek)
1.
In vergunningen voor het gebruik van de regeling actieve verede
ling EX/IM of passieve veredeling EX/IM waarbij één of meer dan een
lidstaat betrokken is, en vergunningen voor het gebruik van de regeling
actieve veredeling IM/EX of passieve veredeling IM/EX waarbij meer
dan een lidstaat betrokken is, worden de volgende verplichtingen opge
nomen:
a) er wordt gebruikgemaakt van de gestandaardiseerde uitwisseling van
inlichtingen (INF) zoals bedoeld in artikel 181, tenzij de douaneau
toriteiten een andere wijze van elektronische inlichtingenuitwisseling
overeenkomen;
b) de vergunninghouder verstrekt het controlekantoor de gegevens zoals
bedoeld in deel A van bijlage 71-05;
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c) bij de indiening van de volgende aangiften of kennisgevingen wordt
verwezen naar het desbetreffende INF-nummer:
i) douaneaangifte voor actieve veredeling;
ii) uitvoeraangifte voor actieve veredeling EX/IM of passieve ver
edeling;
iii) douaneaangiften voor het vrije verkeer na passieve veredeling;
iv) douaneaangiften voor de aanzuivering van de veredelingsrege
ling;
v) aangiften tot wederuitvoer of kennisgevingen van wederuitvoer.
2.
In vergunningen voor het gebruik van de regeling actieve verede
ling IM/EX waarbij slechts één lidstaat betrokken is, wordt bepaald dat,
op verzoek van het controlekantoor, de vergunninghouder dat dou
anekantoor voldoende informatie verstrekt over de onder de regeling
actieve veredeling geplaatste goederen, zodat het controlekantoor het
bedrag aan invoerrechten kan berekenen overeenkomstig artikel 86,
lid 3, van het wetboek.

Artikel 177
Opslag

van

Uniegoederen met niet-Uniegoederen
opslagruimte

in

een

(Artikel 211, lid 1, van het wetboek)
Wanneer Uniegoederen samen met niet-Uniegoederen worden opgesla
gen in een opslagruimte onder de regeling douane-entrepot en het on
mogelijk is of slechts tegen buitensporige kosten mogelijk zou zijn om
te allen tijde elk soort goederen te identificeren, wordt in de vergunning
zoals bedoeld in artikel 211, lid 1, onder b), van het wetboek bepaald
dat een gescheiden boekhouding wordt gevoerd voor elk soort goederen,
de douanestatus en, in voorkomend geval, de oorsprong van de goede
ren.

Afdeling 3
Overige bepalingen
Artikel 178
Administratie
(Artikel 211, lid 1, en artikel 214, lid 1, van het wetboek)
1.
De in artikel 214, lid 1, van het wetboek bedoelde administratie
bevat het volgende:
a) in voorkomend geval, de verwijzing naar de vergunning die vereist
is om de goederen onder een bijzondere regeling te plaatsen;
b) het MRN of, waar dit niet bestaat, een ander nummer of een andere
code ter identificatie van de douaneaangiften waarmee de goederen
onder de bijzondere regeling zijn geplaatst en, wanneer de aanzui
vering van de regeling is gebeurd overeenkomstig artikel 215, lid 1,
van het wetboek, informatie over de wijze waarop dat is gebeurd;
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c) gegevens aan de hand waarvan andere douanedocumenten dan dou
aneaangiften ondubbelzinnig kunnen worden geïdentificeerd, even
als alle andere documenten die van belang zijn voor het plaatsen
van goederen onder een bijzondere regeling en alle andere docu
menten die van belang zijn voor de aanzuivering van de desbetref
fende regeling;
d) bijzonderheden over merktekens, nummers, aantal en soort van de
colli, de hoeveelheid en de gebruikelĳke handelsomschrĳving of
technische beschrijving van de goederen en, eventueel, de op de
containers aangebrachte merktekens aan de hand waarvan de goe
deren kunnen worden geïdentificeerd;
e) plaats van de goederen en informatie over iedere overbrenging;
f) douanestatus van de goederen;
g) gegevens over gebruikelijke behandelingen en, in voorkomend ge
val, de nieuwe tariefindeling die uit deze gebruikelijke behandelin
gen voortvloeit;
h) gegevens over tijdelijke invoer of bijzondere bestemming;
i) gegevens over de regelingen voor actieve of passieve veredeling,
met inbegrip van informatie over het soort veredeling;
j) wanneer artikel 86, lid 1, van het wetboek van toepassing is, de
kosten voor opslag of gebruikelijke behandelingen;
k) het opbrengstpercentage of eventueel de wijze om dit te berekenen;
l) gegevens aan de hand waarvan het douanetoezicht en controles op
het gebruik van equivalente goederen kunnen worden uitgeoefend
overeenkomstig artikel 223 van het wetboek;
m) wanneer een gescheiden boekhouding moet worden gevoerd, infor
matie over het soort goederen, de douanestatus en, in voorkomend
geval, de oorsprong van de goederen;
n) in de gevallen van tijdelijke invoer zoals bedoeld in artikel 238, de
krachtens dat artikel vereiste gegevens;
o) in de gevallen van actieve veredeling zoals bedoeld in artikel 241,
de krachtens dat artikel vereiste gegevens;
p) in voorkomend geval, de gegevens van een eventuele overdracht
van rechten en plichten overeenkomstig artikel 218 van het wet
boek;
q) wanneer de administratie geen deel uitmaakt van de hoofdboekhou
ding voor douanedoeleinden, een verwijzing naar die hoofdboek
houding voor douanedoeleinden;
r) aanvullende informatie voor bijzondere gevallen, op verzoek van de
douaneautoriteiten om gerechtvaardigde redenen.
2.
In het geval van vrije zones bevat de administratie, behalve de in
lid 1 bedoelde informatie, het volgende:
a) gegevens ter identificatie van de vervoersdocumenten voor de goe
deren die de vrije zones binnenkomen of verlaten;
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b) gegevens over het gebruik of verbruik van goederen die, indien zij in
het vrije verkeer werden gebracht of tijdelijk werden ingevoerd, niet
aan de toepassing van invoerrechten of aan maatregelen in het kader
van het gemeenschappelijk landbouw- of handelsbeleid overeenkom
stig artikel 247, lid 2, van het wetboek zouden zijn onderworpen.
3.
De douaneautoriteiten kunnen toestaan dat sommige van de in de
leden 1 en 2 bedoelde gegevens niet moeten worden verstrekt wanneer
dit geen nadelige invloed heeft op het douanetoezicht en de controle op
het gebruik van een bijzondere regeling.
4.
In het geval van tijdelijke invoer wordt slechts een administratie
bijgehouden als de douaneautoriteiten dat vereisen.

Artikel 179
Overbrenging van goederen tussen verschillende plaatsen in het
douanegebied van de Unie
(Artikel 219 van het wetboek)
1.
Goederen die onder de regeling actieve veredeling, tijdelijke in
voer of bijzondere bestemming zijn geplaatst, kunnen tussen verschil
lende plaatsen binnen het douanegebied van de Unie worden over
gebracht zonder andere dan de in artikel 178, lid 1, onder e), bedoelde
douaneformaliteiten.
2.
Goederen die onder de regeling passieve veredeling zijn geplaatst,
kunnen binnen het douanegebied van de Unie worden overgebracht van
het douanekantoor van plaatsing naar het douanekantoor van uitgang.
3.
Goederen die onder de regeling douane-entrepot zijn geplaatst,
kunnen binnen het douanegebied van de Unie worden overgebracht
zonder andere dan de in artikel 178, lid 1, onder e), bedoelde dou
aneformaliteiten, als volgt:
a) tussen verschillende opslagruimten die zijn aangewezen in dezelfde
vergunning;
b) van het douanekantoor van plaatsing naar de opslagruimte, of
c) van de opslagruimte naar het douanekantoor van uitgang of ieder
ander douanekantoor vermeld in de in artikel 211, lid 1, van het
wetboek bedoelde vergunning voor een bijzondere regeling, dat ge
machtigd is om goederen vrij te geven voor een volgende douanere
geling of de aangifte tot wederuitvoer in ontvangst te nemen met het
oog op de aanzuivering van de bijzondere regeling.
Een overbrenging onder de regeling douane-entrepot eindigt binnen 30
dagen nadat de goederen uit het douane-entrepot zijn uitgeslagen.
Op verzoek van de vergunninghouder kunnen de douaneautoriteiten de
termijn van 30 dagen verlengen.
4.
Wanneer goederen onder een regeling douane-entrepot worden
overgebracht van de opslagruimte naar het douanekantoor van uitgang,
bevat de in artikel 214, lid 1, van het wetboek bedoelde administratie
informatie over de uitgang van de goederen binnen 100 dagen nadat de
goederen uit het douane-entrepot zijn uitgeslagen.
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Op verzoek van de vergunninghouder kunnen de douaneautoriteiten de
termijn van 100 dagen verlengen.

Artikel 180
Gebruikelijke behandelingen
(Artikel 220 van het wetboek)
De in artikel 220 van het wetboek bedoelde gebruikelijke behandelingen
zijn die welke in bijlage 71-03 zijn vastgesteld.

Artikel 181
Gestandaardiseerde uitwisseling van inlichtingen
(Artikel 6, lid 2, van het wetboek)
1.
Het controlekantoor stelt de relevante gegevenselementen die in
deel A van bijlage 71-05 zijn genoemd, ter beschikking in het elektro
nische systeem dat is opgezet overeenkomstig artikel 16, lid 1, van het
wetboek met het oog op de gestandaardiseerde uitwisseling van inlich
tingen (INF) voor:
a) actieve veredeling EX/IM of passieve veredeling EX/IM waarbij één
of meer dan een lidstaat betrokken is;
b) actieve veredeling IM/EX of passieve veredeling IM/EX waarbij
meer dan een lidstaat betrokken is.
2.
Wanneer de in artikel 101, lid 1, van het wetboek bedoelde be
voegde douaneautoriteit om een gestandaardiseerde uitwisseling van in
lichtingen tussen douaneautoriteiten heeft verzocht met betrekking tot
goederen die onder de regeling actieve veredeling IM/EX zijn geplaatst
waarbij slechts één lidstaat betrokken is, stelt het controlekantoor de
desbetreffende gegevenselementen die in deel B van bijlage 71-05
zijn genoemd, ter beschikking in het elektronische systeem dat is op
gezet overeenkomstig artikel 16, lid 1, van het wetboek met het oog op
de INF.
3.
Wanneer een douaneaangifte of aangifte tot wederuitvoer of ken
nisgeving van wederuitvoer naar een INF verwijst, stellen de bevoegde
douaneautoriteiten de specifieke gegevenselementen die in deel A van
bijlage 71-05 zijn genoemd, ter beschikking in het elektronische sys
teem dat is opgezet overeenkomstig artikel 16, lid 1, van het wetboek
met het oog op de INF.
4.
De douaneautoriteiten verstrekken de vergunninghouder, op diens
verzoek, bijgewerkte informatie over de INF.
▼M1
5.
Tot de datums van de uitrol van het DWU-systeem Inlichtingen
bladen (INF) voor bijzondere regelingen zoals bedoeld in de bijlage bij
Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU kunnen in afwijking van lid 1 van dit
artikel andere middelen dan elektronische gegevensverwerkingstechnie
ken worden gebruikt.
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Artikel 182
Douanestatus van dieren geboren uit dieren die onder een
bijzondere regeling zijn geplaatst
(Artikel 153, lid 3, van het wetboek)
Wanneer de totale waarde van dieren die zijn geboren in het douanege
bied van de Unie uit dieren waarvoor één douaneaangifte is gedaan en
die onder de regeling opslag, de regeling tijdelijke invoer of de regeling
actieve veredeling zijn geplaatst, hoger is dan 100 EUR, worden deze
dieren aangemerkt als niet-Uniegoederen en onder dezelfde regeling
geplaatst als de dieren waaruit zij zijn geboren.

Artikel 183
Ontheffing van de verplichting tot indiening van een aanvullende
aangifte
(Artikel 167, lid 2, onder b), van het wetboek)
Er wordt ontheffing van de verplichting tot indiening van een aanvul
lende aangifte verleend voor goederen waarvoor een bijzondere rege
ling, met uitzondering van douanevervoer, is aangezuiverd door plaat
sing van deze goederen onder een volgende bijzondere regeling, met
uitzondering van douanevervoer, mits aan alle volgende voorwaarden is
voldaan:
a) de houder van de vergunning voor de eerste en de volgende bij
zondere regeling is dezelfde persoon;
b) de douaneaangifte voor de eerste bijzondere regeling werd ingediend
op de standaardwijze, of de aangever heeft voor de eerste bijzondere
regeling een aanvullende aangifte ingediend overeenkomstig arti
kel 167, lid 1, eerste alinea, van het wetboek;
c) de eerste bijzondere regeling is aangezuiverd door plaatsing van de
goederen onder een volgende bijzondere regeling, met uitzondering
van bijzondere bestemming of actieve veredeling, in aansluiting op
de indiening van een douaneaangifte in de vorm van inschrijving in
de administratie van de aangever.

HOOFDSTUK 2

Douanevervoer
Afdeling 1
Extern en intern douanevervoer
Artikel 184
Wijze van mededeling van het MRN van een douanevervoer en van
het MRN van een TIR-operatie aan de douaneautoriteiten
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
Het MRN van een aangifte voor douanevervoer of van een TIR-operatie
kan aan de douaneautoriteiten worden verstrekt met behulp van andere
middelen dan elektronischegegevensverwerkingstechnieken, als volgt:
a) een streepjescode;
b) een begeleidingsdocument voor douanevervoer;
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c) een begeleidingsdocument douanevervoer/veiligheid;
d) in geval van een TIR-operatie, een TIR-carnet;
e) andere middelen zoals toegestaan door de ontvangende douaneauto
riteit.
▼M1
Tot de datums van de upgrade van het nieuw geautomatiseerd systeem
voor douanevervoer zoals bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit
2014/255/EU wordt het MRN van een aangifte voor douanevervoer
ingediend bij de douaneautoriteiten met behulp van de in de eerste
alinea, onder b) en c), bedoelde middelen.
▼B
Artikel 185
Begeleidingsdocument voor douanevervoer en begeleidingsdocument
douanevervoer/veiligheid
(Artikel 6, lid 2, van het wetboek)
De gemeenschappelijke gegevensvereisten voor het begeleidingsdocu
ment voor douanevervoer en, indien nodig, de lijst van artikelen alsook
voor het begeleidingsdocument douanevervoer/veiligheid en de lijst van
artikelen douanevervoer/veiligheid zijn vastgesteld in bijlage B-02.
Artikel 186
Aanvragen voor de status van toegelaten geadresseerde voor TIRoperaties
(Artikel 22, lid 1, derde alinea, van het wetboek)
In het geval van TIR-operaties worden aanvragen voor de status van
toegelaten geadresseerde zoals bedoeld in artikel 230 van het wetboek
ingediend bij de beschikkingsbevoegde douaneautoriteit in de lidstaat
waar de TIR-operaties van de aanvrager normaal zullen worden beëin
digd.
Artikel 187
Vergunningen voor de status van toegelaten geadresseerde voor
TIR-operaties
(Artikel 230 van het wetboek)
1.
De status van toegelaten geadresseerde zoals vastgesteld in arti
kel 230 van het wetboek wordt verleend aan aanvragers die aan de
volgende voorwaarden voldoen:
a) de aanvrager is gevestigd in het douanegebied van de Unie;
b) de aanvrager verklaart dat hij regelmatig goederen zal ontvangen in
het kader van een TIR-operatie;
c) de aanvrager voldoet aan de in artikel 39, onder a), b) en d), van het
wetboek vastgestelde criteria.
2.
De vergunningen worden slechts verleend op voorwaarde dat de
douaneautoriteit van oordeel is dat zij in staat zal zijn om toezicht te
houden op de TIR-operaties en controles te verrichten zonder dat zij
daarvoor administratieve maatregelen moet nemen die niet in verhou
ding staan tot de behoeften van de betrokkene.
3.
De vergunning voor de status van toegelaten geadresseerde geldt
voor TIR-operaties die normaal zullen worden beëindigd in de lidstaat
waar de vergunning is verleend, op de in de vergunning vermelde plaats
of plaatsen in die lidstaat.
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Afdeling 2
Extern en intern Uniedouanevervoer
Artikel 188
Gebieden met een bijzonder fiscaal regime
(Artikel 1, lid 3, van het wetboek)
1.
Wanneer Uniegoederen worden overgebracht van een gebied met
een bijzonder fiscaal regime naar een ander deel van het douanegebied
van de Unie dat geen gebied met een bijzonder fiscaal regime is, en het
vervoer eindigt op een plaats buiten de lidstaat waar de goederen dat
deel van het douanegebied van de Unie zijn binnengekomen, dient de
overbrenging van die Uniegoederen te gebeuren onder de regeling intern
Uniedouanevervoer zoals bedoeld in artikel 227 van het wetboek.
2.
In andere dan de onder lid 1 vallende situaties kan de regeling
intern Uniedouanevervoer worden gebruikt voor Uniegoederen die wor
den overgebracht tussen een gebied met een bijzonder fiscaal regime en
een ander deel van het douanegebied van de Unie.

Artikel 189
Toepassing
van
de
overeenkomst
betreffende
een
gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer in specifieke
gevallen
(Artikel 226, lid 2, van het wetboek)
Wanneer Uniegoederen worden uitgevoerd naar een derde land dat partij
is bij de overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling
inzake douanevervoer, of wanneer Uniegoederen worden uitgevoerd
via een of meer dergelijke landen en de bepalingen van de overeen
komst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanever
voer van toepassing zijn, worden de goederen onder de regeling extern
Uniedouanevervoer geplaatst zoals bedoeld in artikel 226, lid 2, van het
wetboek, in de volgende gevallen:
a) voor de Uniegoederen zijn douaneformaliteiten bĳ uitvoer vervuld
met het oog op de toekenning van uitvoerrestituties in het kader van
het gemeenschappelĳk landbouwbeleid;
b) de Uniegoederen zijn afkomstig uit interventievoorraden, onderwor
pen aan maatregelen ter controle van het gebruik of de bestemming
ervan en er zijn douaneformaliteiten bĳ uitvoer voor verricht in het
kader van het gemeenschappelĳk landbouwbeleid;
c) de Uniegoederen komen in aanmerking voor de terugbetaling of
kwijtschelding van invoerrechten mits zij onder de regeling extern
douanevervoer zijn geplaatst overeenkomstig artikel 118, lid 4, van
het wetboek.

Artikel 190
Ontvangstbevestiging door het douanekantoor van bestemming
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
Een ontvangstbewijs met de door het douanekantoor van bestemming
vereiste informatie, geviseerd door dat kantoor op verzoek van de per
soon die de goederen aanbrengt, bevat de in bijlage 72-03 bedoelde
gegevens.
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Artikel 191
Algemene

bepalingen
betreffende
vergunningen
vereenvoudigingen

voor

(Artikel 233, lid 4, van het wetboek)
1.
Vergunningen zoals bedoeld in artikel 233, lid 4, van het wetboek
worden verleend aan aanvragers die aan de volgende voorwaarden vol
doen:
a) de aanvrager is gevestigd in het douanegebied van de Unie;
b) de aanvrager verklaart dat hij regelmatig gebruik zal maken van de
regeling Uniedouanevervoer;
c) de aanvrager voldoet aan de in artikel 39, onder a), b) en d), van het
wetboek vastgestelde criteria.
2.
De vergunningen worden slechts verleend op voorwaarde dat de
douaneautoriteit van oordeel is dat zij in staat zal zijn om toezicht te
houden op de regeling Uniedouanevervoer en controles te verrichten
zonder dat zij daarvoor administratieve maatregelen moet nemen die
niet in verhouding staan tot de behoeften van de betrokkene.

Artikel 192
Aanvragen voor de status van toegelaten afzender voor het plaatsen
van goederen onder de regeling Uniedouanevervoer
(Artikel 22, lid 1, derde alinea, van het wetboek)
Met het oog op de plaatsing van goederen onder de regeling Uniedou
anevervoer worden aanvragen voor de status van toegelaten afzender
zoals bedoeld in artikel 233, lid 4, onder a), van het wetboek ingediend
bij de beschikkingsbevoegde douaneautoriteit in de lidstaat waar het
Uniedouanevervoer van de aanvrager normaal zal aanvangen.

Artikel 193
Vergunningen voor de status van toegelaten afzender voor het
plaatsen van goederen onder de regeling Uniedouanevervoer
(Artikel 233, lid 4, van het wetboek)
De status van toegelaten afzender zoals bedoeld in artikel 233, lid 4,
onder a), van het wetboek wordt slechts verleend aan aanvragers die
overeenkomstig artikel 89, lid 5, van het wetboek een doorlopende
zekerheid mogen stellen of overeenkomstig artikel 95, lid 2, van het
wetboek ontheffing van zekerheidstelling hebben gekregen.

Artikel 194
Aanvragen voor de status van toegelaten geadresseerde voor het
ontvangen van goederen die zijn vervoerd onder de regeling
Uniedouanevervoer
(Artikel 22, lid 1, derde alinea, van het wetboek)
Met het oog op de ontvangst van goederen die zijn vervoerd onder de
regeling Uniedouanevervoer, worden aanvragen voor de status van toe
gelaten geadresseerde zoals bedoeld in artikel 233, lid 4, onder b), van
het wetboek ingediend bij de beschikkingsbevoegde douaneautoriteit in
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de lidstaat waar het Uniedouanevervoer van de aanvrager normaal zal
worden beëindigd.

Artikel 195
Vergunningen voor de status van toegelaten geadresseerde voor het
ontvangen van goederen die zijn vervoerd onder de regeling
Uniedouanevervoer
(Artikel 233, lid 4, van het wetboek)
De status van toegelaten geadresseerde zoals bedoeld in artikel 233, lid
4, onder b), van het wetboek wordt slechts verleend aan aanvragers die
verklaren dat zij regelmatig goederen zullen ontvangen die onder een
regeling Uniedouanevervoer zijn geplaatst.

Artikel 196
Ontvangstbevestiging door een toegelaten geadresseerde
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
Een ontvangstbewijs met de vereiste informatie, afgegeven door de
toegelaten geadresseerde aan de vervoerder bij de aflevering van de
goederen, bevat de in bijlage 72-03 bedoelde gegevens.

Artikel 197
Vergunning voor het gebruik van een verzegeling van een bijzonder
model
(Artikel 233, lid 4, van het wetboek)
1.
Overeenkomstig artikel 233, lid 4, onder c), van het wetboek
wordt vergunning verleend voor het gebruik van een verzegeling van
een bijzonder model voor vervoermiddelen, containers of verpakkings
middelen in het kader van de regeling Uniedouanevervoer, wanneer de
douaneautoriteiten de in de aanvraag voor de vergunning beschreven
verzegeling hebben goedgekeurd.
2.
De douaneautoriteit aanvaardt in het kader van de vergunning de
door de douaneautoriteiten van een andere lidstaat goedgekeurde ver
zegeling van een bijzonder model, tenzij zij over informatie beschikt dat
de verzegeling in kwestie niet geschikt is voor douanedoeleinden.

Artikel 198
Vergunning voor het gebruik van een aangifte voor douanevervoer
met beperkte gegevensvereisten
(Artikel 233, lid 4, onder d), van het wetboek)
Overeenkomstig artikel 233, lid 4, onder d), van het wetboek wordt
vergunning verleend voor het gebruik van een douaneaangifte met be
perkte gegevensvereisten om goederen onder de regeling Uniedou
anevervoer te plaatsen voor:
a) het vervoer van goederen per spoor;
b) het vervoer van goederen door de lucht en over zee wanneer geen
gebruik wordt gemaakt van een elektronisch vervoersdocument als
aangifte voor douanevervoer.
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Artikel 199
Vergunning
voor
het
gebruik
van
een
elektronisch
vervoersdocument als aangifte voor douanevervoer voor vervoer
door de lucht
(Artikel 233, lid 4, onder e), van het wetboek)
Voor vervoer door de lucht wordt overeenkomstig artikel 233, lid 4,
onder e), van het wetboek slechts vergunning verleend voor het gebruik
van een elektronisch vervoersdocument als aangifte voor douanevervoer
om goederen onder de regeling Uniedouanevervoer te plaatsen als:
a) de aanvrager een beduidend aantal vluchten tussen EU-luchthavens
uitvoert;
b) de aanvrager aantoont dat hij zal kunnen garanderen dat de gegevens
van het elektronische vervoersdocument beschikbaar zijn in het dou
anekantoor van vertrek op de luchthaven van vertrek en in het dou
anekantoor van bestemming op de luchthaven van bestemming en
dat deze gegevens dezelfde zijn in het douanekantoor van vertrek en
het douanekantoor van bestemming.

Artikel 200
Vergunning
voor
het
gebruik
van
een
elektronisch
vervoersdocument als aangifte voor douanevervoer voor vervoer
over zee
(Artikel 233, lid 4, onder e), van het wetboek)
Voor vervoer over zee wordt overeenkomstig artikel 233, lid 4, onder
e), van het wetboek slechts vergunning verleend voor het gebruik van
een elektronisch vervoersdocument als aangifte voor douanevervoer om
goederen onder de regeling Uniedouanevervoer te plaatsen als:
a) de aanvrager een beduidend aantal vaarten tussen EU-havens ver
richt;
b) de aanvrager aantoont dat hij zal kunnen garanderen dat de gegevens
van het elektronische vervoersdocument beschikbaar zijn in het dou
anekantoor van vertrek in de haven van vertrek en in het douanekan
toor van bestemming in de haven van bestemming en dat deze
gegevens dezelfde zijn in het douanekantoor van vertrek en het
douanekantoor van bestemming.

HOOFDSTUK 3

Douane-entrepot
Artikel 201
Detailhandel
(Artikel 211, lid 1, onder b), van het wetboek)
Er wordt vergunning verleend voor het beheer van een opslagruimte
voor het douane-entrepot van goederen op voorwaarde dat de opslag
ruimte niet wordt gebruikt voor de detailhandel, tenzij goederen in het
klein worden verkocht in een van de volgende situaties:
a) met vrijstelling van invoerrechten aan reizigers naar of van landen of
gebieden buiten het douanegebied van de Unie;
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b) met vrijstelling van invoerrechten aan leden van internationale orga
nisaties;
c) met vrijstelling van invoerrechten aan NAVO-strijdkrachten;
d) met vrijstelling van invoerrechten in het kader van diplomatieke of
consulaire overeenkomsten;
e) op afstand, daaronder begrepen via het internet.

Artikel 202
Speciaal ingerichte opslagruimten
(Artikel 211, lid 1, onder b), van het wetboek)
Wanneer goederen een gevaar vormen, andere goederen kunnen beder
ven of om andere redenen bijzondere voorzieningen vereisen, kan in een
vergunning voor het beheer van een opslagruimte voor het douaneentrepot van goederen worden bepaald dat de goederen uitsluitend mo
gen worden opgeslagen in speciaal daarvoor ingerichte opslagruimten.

Artikel 203
Soort opslagruimten
(Artikel 211, lid 1, onder b), van het wetboek)
In een vergunning voor het beheer van een opslagruimte voor het dou
ane-entrepot van goederen wordt vermeld welke van de volgende soor
ten douane-entrepots moet worden gebruikt voor elke vergunning:
a) publiek douane-entrepot type I;
b) publiek douane-entrepot type II;
c) particulier douane-entrepot.

HOOFDSTUK 4

Specifieke bestemming
Afdeling 1
Tijdelijke invoer
Onderafdeling 1
Algemene bepalingen

Artikel 204
Algemene bepalingen
(Artikel 211, lid 1, onder a), van het wetboek)
Tenzij anderszins bepaald, wordt vergunning verleend voor het gebruik
van de regeling tijdelijke invoer op voorwaarde dat de onder de regeling
geplaatste goederen in dezelfde staat blijven.
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Herstellingen en onderhoud, met inbegrip van revisie en afstelling, en
maatregelen om de goederen in goede staat te bewaren of om ervoor te
zorgen dat zĳ aan de technische eisen voor gebruik onder de regeling
voldoen, zĳn echter toegestaan.

Artikel 205
Plaats voor het indienen van een aanvraag
(Artikel 22, lid 1, van het wetboek)
1.
In afwijking van artikel 22, lid 1, derde alinea, van het wetboek
wordt een aanvraag voor een vergunning voor tijdelijke invoer in
gediend bij de douaneautoriteit die bevoegd is voor de plaats waar de
goederen het eerst zullen worden gebruikt.
2.
In afwijking van artikel 22, lid 1, derde alinea, van het wetboek
wordt een aanvraag voor een vergunning voor tijdelijke invoer, wanneer
deze wordt gedaan door middel van een mondelinge douaneaangifte
overeenkomstig artikel 136, een handeling overeenkomstig artikel 139
of een ATA- of CPD-carnet overeenkomstig artikel 163, ingediend op
de plaats waar de goederen worden aangebracht en voor tijdelijke invoer
worden aangegeven.

Artikel 206
Tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten
(Artikel 211, lid 1, en artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
1.
Er wordt vergunning verleend voor het gebruik van de regeling
tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten voor
goederen die niet voldoen aan alle relevante voorschriften voor vol
ledige vrijstelling van invoerrechten van de artikelen 209 tot en met
216 en de artikelen 219 tot en met 236.
2.
Er wordt geen vergunning verleend voor het gebruik van de re
geling tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten
voor verbruiksgoederen.
3.
Er wordt vergunning verleend voor het gebruik van de regeling
tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten op voor
waarde dat het verschuldigde bedrag aan invoerrechten overeenkomstig
artikel 252, lid 1, tweede alinea, van het wetboek wordt betaald nadat de
regeling is aangezuiverd.

Onderafdeling 2
Vervoermiddelen,
laadborden
en
containers
inbegrip van hun toebehoren en uitrusting

met

Artikel 207
Algemene bepalingen
(Artikel 211, lid 3, van het wetboek)
Er kan volledige vrijstelling van invoerrechten worden verleend voor
goederen zoals bedoeld in de artikelen 208 tot en met 211 en artikel 213
ook wanneer de aanvrager en de houder van de regeling in het dou
anegebied van de Unie gevestigd zijn.
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Artikel 208
Laadborden
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor laadbor
den.

Artikel 209
Reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting van laadborden
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
Er wordt volledige vrijstelling van invoerrechten verleend voor reserve
onderdelen, toebehoren en uitrusting van laadborden wanneer deze tij
delijk worden ingevoerd om afzonderlijk of als onderdeel van laadbor
den te worden wederuitgevoerd.

Artikel 210
Containers
(Artikel 18, lid 2, en artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
1.
Er wordt volledige vrijstelling van invoerrechten verleend voor
containers die op een daartoe geschikte en goed zichtbare plaats, op
duurzame wijze, van alle volgende gegevens zijn voorzien:
a) de aanduiding van de eigenaar of exploitant, met zijn naam voluit
geschreven dan wel afgekort met behulp van een genoegzaam be
kend identificatiesysteem. Symbolen zoals emblemen en vlaggen
mogen niet worden gebruikt;
b) de identificatiekenmerken en -nummers die de eigenaar of exploitant
aan de container heeft toegekend;
c) het tarragewicht van de container, met inbegrip van de gehele vaste
uitrusting.
Bij vrachtcontainers bestemd voor het zeevervoer of iedere andere con
tainer waarop een ISO-standaardcode is vermeld (dat wil zeggen vier
hoofdletters met als laatste een U), dienen de aanduiding van de eige
naar of de voornaamste exploitant alsook het serienummer en het con
trolecijfer van de container in overeenstemming te zijn met de inter
nationale norm ISO 6346 en de bijlagen daarbij.
2.
Wanneer de aanvraag voor een vergunning wordt gedaan over
eenkomstig artikel 163, lid 1, staan de containers onder toezicht van
een persoon die in het douanegebied van de Unie gevestigd is of van
een persoon die buiten het douanegebied van de Unie gevestigd is maar
in het douanegebied van de Unie vertegenwoordigd is.
Die persoon moet de douaneautoriteiten op verzoek nadere informatie
verstrekken over de bewegingen van iedere tijdelijk ingevoerde contai
ner, met inbegrip van de datums en plaatsen van binnenkomst en aan
zuivering.
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Artikel 211
Reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting van containers
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
Er wordt volledige vrijstelling van invoerrechten verleend voor reserve
onderdelen, toebehoren en uitrusting van containers wanneer deze tijde
lijk worden ingevoerd om afzonderlijk of als onderdeel van containers
te worden wederuitgevoerd.

Artikel 212
Voorwaarden voor het verlenen van volledige vrijstelling van
invoerrechten voor vervoermiddelen
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
1.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder „vervoermiddel”
verstaan ook de gebruikelijke reserveonderdelen, toebehoren en uitrus
ting van het vervoermiddel.
2.
►C2 Wanneer een aangifte voor tijdelijke invoer van een ver
voermiddel mondeling wordt gedaan overeenkomstig artikel 136, dan
wel door een andere handeling overeenkomstig artikel 139, wordt de
vergunning verleend aan de persoon die de fysieke controle over de
goederen heeft op het moment dat die goederen voor de regeling tijde
lijke invoer worden vrijgegeven, tenzij die persoon voor rekening van
een andere persoon handelt. ◄ In dat geval wordt de vergunning aan
laatstgenoemde persoon verleend.
3.
Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor
middelen voor vervoer over de weg, per spoor, door de lucht, over
zee en over de binnenwateren die aan de volgende voorwaarden vol
doen:
a) zij zijn geregistreerd buiten het douanegebied van de Unie op naam
van een buiten dat gebied gevestigde persoon of, indien de vervoer
middelen niet geregistreerd zijn, zij zijn eigendom van een buiten het
douanegebied van de Unie gevestigde persoon;
b) zij worden gebruikt door een buiten het douanegebied van de Unie
gevestigde persoon, onverminderd de artikelen 214, 215 en 216.
Wanneer deze vervoermiddelen voor particuliere doeleinden worden
gebruikt door een derde persoon die buiten het douanegebied van de
Unie gevestigd is, wordt volledige vrijstelling van invoerrechten ver
leend op voorwaarde dat deze persoon daartoe naar behoren schriftelijk
is gemachtigd door de vergunninghouder.

Artikel 213
Reserveonderdelen,

toebehoren en uitrusting
vervoermiddelen

van

niet-EU-

(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
Er wordt volledige vrijstelling van invoerrechten verleend voor reserve
onderdelen, toebehoren en uitrusting van vervoermiddelen wanneer deze
tijdelijk worden ingevoerd om afzonderlijk of als onderdeel van een
vervoermiddel te worden wederuitgevoerd.
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Artikel 214
Voorwaarden voor het verlenen van volledige vrijstelling van
invoerrechten aan personen die in het douanegebied van de Unie
gevestigd zijn
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
In het douanegebied van de Unie gevestigde personen genieten vol
ledige vrĳstelling van invoerrechten als een van de volgende voorwaar
den is vervuld:
a) in het geval van middelen voor het vervoer per spoor: zij worden
deze personen ter beschikking gesteld op grond van een overeen
komst waarbĳ elke persoon mag gebruikmaken van het rollend ma
terieel van de andere persoon in het kader van die overeenkomst;
b) in het geval van in het douanegebied van de Unie geregistreerde
middelen voor het vervoer over de weg: een aanhangwagen is ge
koppeld aan het vervoermiddel;
c) de vervoermiddelen worden gebruikt in verband met een noodsitua
tie;
d) de vervoermiddelen worden gebruikt door een verhuuronderneming
met het oog op wederuitvoer.
Artikel 215
Gebruik van vervoermiddelen door natuurlijke personen die hun
gewone verblijfplaats hebben in het douanegebied van de Unie
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
1.
Natuurlijke personen die hun gewone verblijfplaats in het dou
anegebied van de Unie hebben, genieten volledige vrijstelling van in
voerrechten voor vervoermiddelen die zij incidenteel voor particuliere
doeleinden gebruiken, op verzoek van de houder van de registratie, mits
de houder van de registratie ten tijde van dit gebruik in het douanege
bied van de Unie is.
2.
Natuurlijke personen die hun gewone verblijfplaats in het dou
anegebied van de Unie hebben, genieten volledige vrijstelling van in
voerrechten voor vervoermiddelen die zij bij schriftelijke overeenkomst
hebben gehuurd en voor een van de volgende particuliere doeleinden
gebruiken:
a) om naar hun woonplaats in het douanegebied van de Unie terug te
keren;
b) om het douanegebied van de Unie te verlaten.
3.
Natuurlijke personen die hun gewone verblijfplaats in het dou
anegebied van de Unie hebben, genieten volledige vrijstelling van in
voerrechten voor vervoermiddelen die zij voor commerciële of particu
liere doeleinden gebruiken, op voorwaarde dat zij in dienst zijn bij de
eigenaar, huurder of lessee van het vervoermiddel en dat de werkgever
buiten dat douanegebied gevestigd is.
Het particuliere gebruik van het vervoermiddel is toegestaan voor de
reis tussen de plaats van de beroepswerkzaamheden en de woonplaats
van de werknemer of voor de uitoefening van in de arbeidsovereen
komst vastgelegde beroepswerkzaamheden van de werknemer.
Op verzoek van de douaneautoriteiten moet de persoon die gebruik
maakt van het vervoermiddel, een kopie van de arbeidsovereenkomst
overleggen.
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4.

Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

a) particulier gebruik: gebruik van een vervoermiddel voor andere dan
commerciële doeleinden;
b) commercieel gebruik: het gebruik van een vervoermiddel voor per
sonenvervoer tegen vergoeding dan wel voor industrieel of commer
cieel goederenvervoer, al dan niet tegen vergoeding.
Artikel 216
Vrijstelling van invoerrechten voor vervoermiddelen in andere
gevallen
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
1.
Er wordt volledige vrijstelling van invoerrechten verleend wanneer
vervoermiddelen met een tijdelijk nummer in het douanegebied van de
Unie worden geregistreerd, met het oog op wederuitvoer, op naam van
een van de volgende personen:
a) een buiten dat gebied gevestigde persoon;
b) een natuurlijke persoon die zijn gewone verblijfplaats in dat gebied
heeft wanneer die persoon voorbereidingen treft om die verblijfplaats
naar een plaats buiten dat gebied over te brengen.
2.
In uitzonderlijke gevallen kan er volledige vrijstelling van invoer
rechten worden verleend wanneer vervoermiddelen gedurende een be
perkte periode voor commerciële doeleinden worden gebruikt door in
het douanegebied van de Unie gevestigde personen.
Artikel 217
Termijnen voor de aanzuivering van de regeling tijdelijke invoer in
het geval van vervoermiddelen en containers
(Artikel 215, lid 4, van het wetboek)
In het geval van vervoermiddelen en containers wordt de regeling tij
delijke invoer aangezuiverd binnen de volgende termijnen vanaf het
moment waarop de goederen onder de regeling zijn geplaatst:
a) middelen voor het vervoer per spoor: twaalf maanden;
b) voor commerciële doeleinden gebruikte vervoermiddelen, andere dan
middelen voor het vervoer per spoor: de tĳd die nodig is om het
vervoer te verrichten;
c) voor particuliere doeleinden gebruikte middelen voor het vervoer
over de weg:
i) door studenten: de periode gedurende welke zij uitsluitend voor
studiedoeleinden in het douanegebied van de Unie verblĳven;
ii) door personen die opdrachten van een bepaalde duur vervullen:
de periode gedurende welke zij uitsluitend voor de doeleinden
van hun opdracht in het douanegebied van de Unie verblĳven;
iii) in andere gevallen, met inbegrip van rĳ- en trekdieren en de door
hen getrokken voertuigen: zes maanden;
d) voor particuliere doeleinden gebruikte middelen voor het vervoer
door de lucht: zes maanden;
e) voor particuliere doeleinden gebruikte middelen voor het vervoer
over zee en de binnenwateren: achttien maanden;
f) containers en de uitrusting en toebehoren daarvan: twaalf maanden.
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Artikel 218
Termijnen

voor

wederuitvoer
in
het
verhuurondernemingen

geval

van

(Artikel 211, lid 1, en artikel 215, lid 4, van het wetboek)
1.
Wanneer een vervoermiddel tijdelijk in de Unie is ingevoerd met
volledige vrijstelling van invoerrechten overeenkomstig artikel 212 en
bij een in het douanegebied van de Unie gevestigde verhuuronder
neming is ingeleverd, geschiedt de wederuitvoer waarmee de regeling
tijdelijke invoer wordt aangezuiverd, binnen zes maanden na de datum
waarop het vervoermiddel het douanegebied van de Unie is binnen
gekomen.
Wanneer het vervoermiddel door de verhuuronderneming wordt weder
verhuurd aan een buiten dat gebied gevestigde persoon of aan natuur
lijke personen die hun gewone verblijfplaats in het douanegebied van de
Unie hebben, geschiedt de wederuitvoer waarmee de regeling tijdelijke
invoer wordt aangezuiverd, binnen zes maanden na de datum waarop
het vervoermiddel het douanegebied van de Unie is binnengekomen en
binnen drie weken na de sluiting van de overeenkomst tot wederver
huur.
De datum van binnenkomst in het douanegebied van de Unie wordt
geacht de datum te zijn waarop de huurovereenkomst is gesloten op
grond waarvan het vervoermiddel werd gebruikt op het moment van
binnenkomst in dat gebied, tenzij de werkelijke datum van binnenkomst
is aangetoond.

2.
Er wordt vergunning verleend voor de tijdelijke invoer van een
vervoermiddel zoals bedoeld in lid 1 op voorwaarde dat het vervoer
middel niet voor andere doeleinden wordt gebruikt dan voor wederuit
voer.
3.
In het in artikel 215, lid 2, bedoelde geval wordt het vervoer
middel binnen drie weken na de sluiting van de overeenkomst tot ver
huur of wederverhuur ingeleverd bij de in het douanegebied van de
Unie gevestigde verhuuronderneming wanneer het door de natuurlijke
persoon wordt gebruikt om naar zijn woonplaats in het douanegebied
van de Unie terug te keren, of wordt het vervoermiddel wederuitgevoerd
wanneer het door hem wordt gebruikt om het douanegebied van de Unie
te verlaten.

Onderafdeling 3
Andere goederen dan vervoermiddelen, laadborden en
containers

Artikel 219
Persoonlijke bezittingen en goederen voor sportdoeleinden van
reizigers
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
Er wordt volledige vrijstelling van invoerrechten verleend voor goede
ren die worden ingevoerd door reizigers die hun woonplaats buiten het
douanegebied van de Unie hebben, wanneer aan een van de volgende
voorwaarden is voldaan:
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a) de goederen zijn persoonlijke bezittingen, die voor de reis redelijker
wijs nodig zijn;
b) de goederen zijn bestemd om te worden gebruikt voor sportdoel
einden.

Artikel 220
Welzijnsgoederen voor zeelieden
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor
welzĳnsgoederen voor zeelieden in de volgende gevallen:
a) zij worden aan boord van een schip in de internationale zeevaart
gebruikt;
b) zij worden uit een dergelijk schip gelost en tijdelijk aan land ge
bruikt door de bemanning;
c) zij worden door de bemanning van een dergelijk schip aan land
gebruikt in culturele of sociale instellingen die door organisaties
zonder winstoogmerk worden beheerd of op plaatsen voor de ere
dienst waar regelmatig diensten voor zeelieden worden gehouden.

Artikel 221
Materiaal voor hulpverlening bij rampen
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor materi
aal voor hulpverlening bĳ rampen wanneer dit wordt gebruikt bij maat
regelen ter bestrĳding van de gevolgen van rampen of dergelĳke situ
aties in het douanegebied van de Unie.
De aanvrager en de houder van de regeling mogen in het douanegebied
van de Unie gevestigd zijn.

Artikel 222
Medisch, chirurgisch en laboratoriummateriaal
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
Er wordt volledige vrijstelling van invoerrechten verleend voor medisch,
chirurgisch en laboratoriummateriaal wanneer dit materiaal is uitgeleend
op verzoek van een ziekenhuis of een andere medische instelling dat of
die daaraan wegens de ontoereikendheid van het eigen materiaal voor
diagnostische of therapeutische doeleinden dringend behoefte heeft. De
aanvrager en de houder van de regeling mogen in het douanegebied van
de Unie gevestigd zijn.

Artikel 223
Dieren
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor dieren
die toebehoren aan een buiten het douanegebied van de Unie gevestigde
persoon.
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Artikel 224
Goederen voor gebruik in grensgebieden
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor de vol
gende goederen die bestemd zijn om te worden gebruikt in grensgebie
den:
a) uitrusting die toebehoort aan en wordt gebruikt door personen die
gevestigd zijn in een grensgebied van een derde land dat grenst aan
het grensgebied in de Unie waar de goederen zullen worden ge
bruikt;
b) goederen die onder toezicht van de overheid worden gebruikt bij
projecten voor de bouw, de herstelling of het onderhoud van infra
structuur in een dergelĳk grensgebied in de Unie.

Artikel 225
Geluids-, beeld- of gegevensdragers en reclamemateriaal
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor de vol
gende goederen:
a) geluids-, beeld- of gegevensdragers die gratis worden verstrekt en
met het oog op de verkoop worden gedemonstreerd, gebruikt voor
geluidsweergave, nasynchronisatie of reproductie;
b) uitsluitend voor reclamedoeleinden gebruikt materiaal, met inbegrip
van vervoermiddelen die speciaal voor die doeleinden zijn uitgerust.

Artikel 226
Beroepsuitrusting
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
1.
Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor
beroepsuitrusting die aan de volgende voorwaarden voldoet:
a) zij behoort toe aan een buiten het douanegebied van de Unie geves
tigde persoon;
b) zij wordt ingevoerd door een buiten het douanegebied van de Unie
gevestigde persoon of door een in het douanegebied van de Unie
gevestigde persoon die in dienst is van de persoon aan wie de be
roepsuitrusting toebehoort;
c) zij wordt gebruikt door de importeur of onder diens toezicht, behalve
in het geval van audiovisuele coproducties.
2.
Niettegenstaande lid 1 wordt er volledige vrijstelling van invoer
rechten verleend voor draagbare muziekinstrumenten die tijdelijk wor
den ingevoerd door reizigers om te worden gebruikt als beroepsuitrus
ting. De reizigers mogen hun woonplaats zowel in als buiten het dou
anegebied van de Unie hebben.
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3.
Er wordt geen volledige vrijstelling van invoerrechten verleend
voor beroepsuitrusting die bestemd is om te worden gebruikt voor een
van de volgende doeleinden:
a) de industriële vervaardiging van goederen;
b) de industriële verpakking van goederen;
c) de exploitatie van natuurlijke rijkdommen;
d) de bouw, de herstelling of het onderhoud van gebouwen;
e) grondwerken en soortgelijke projecten.
De punten c), d) en e) zijn niet van toepassing op handgereedschap.
Artikel 227
Opvoedkundig en wetenschappelijk materiaal
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor opvoed
kundig en wetenschappelĳk materiaal wanneer de volgende voorwaar
den zijn vervuld:
a) het behoort toe aan een buiten het douanegebied van de Unie ge
vestigde persoon;
b) het wordt ingevoerd door publieke of particuliere non-profitinstellin
gen voor onderwĳs, beroepsopleiding of wetenschappelĳk onderzoek
en uitsluitend gebruikt voor onderwĳs-, beroepsopleidings- en we
tenschappelĳke doeleinden onder de verantwoordelĳkheid van de
importerende instelling;
c) het wordt, gelet op het doel van de invoer, in redelijke hoeveelheden
ingevoerd;
d) het wordt niet voor louter commerciële doeleinden gebruikt.
Artikel 228
Verpakkingsmiddelen
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor de vol
gende goederen:
a) verpakkingsmiddelen die gevuld worden ingevoerd en bestemd zijn
om leeg of gevuld te worden wederuitgevoerd;
b) verpakkingsmiddelen die leeg worden ingevoerd en bestemd zijn om
gevuld te worden wederuitgevoerd.
Artikel 229
Gietvormen, matrijzen, clichés, tekeningen, ontwerpen, meet-,
controle- en verificatie-instrumenten en soortgelijke artikelen
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor gietvor
men, matrĳzen, clichés, tekeningen, ontwerpen, meet-, controle- en ve
rificatie-instrumenten en soortgelĳke artikelen wanneer de volgende
voorwaarden zijn vervuld:
a) zij behoren toe aan een buiten het douanegebied van de Unie geves
tigde persoon;
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b) zij worden gebruikt voor productiedoeleinden door een in het dou
anegebied van de Unie gevestigde persoon en meer dan 50 % van de
uit dit gebruik voortvloeiende producten wordt uitgevoerd.

Artikel 230
Bijzondere gereedschappen en instrumenten
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor bijzon
dere gereedschappen en instrumenten wanneer de volgende voorwaar
den zijn vervuld:
a) zij behoren toe aan een buiten het douanegebied van de Unie geves
tigde persoon;
b) zij worden ter beschikking gesteld van een in het douanegebied van
de Unie gevestigde persoon voor de vervaardiging van goederen en
meer dan 50 % van de daaruit voortvloeiende goederen wordt uitge
voerd.

Artikel 231
Goederen om proeven mee uit te voeren of om aan proeven te
onderwerpen
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor goede
ren in een van de volgende situaties:
a) zij worden onderworpen aan proeven, experimenten of demonstra
ties;
b) zij worden, op grond van een verkoopovereenkomst, onderworpen
aan proeven voordat zij worden aanvaard;
c) zij worden gebruikt voor proeven, experimenten of demonstraties
zonder winstoogmerk.

Artikel 232
Monsters en stalen
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
Er wordt volledige vrijstelling van invoerrechten verleend voor monsters
en stalen die uitsluitend bestemd zijn voor vertoning of demonstratie in
het douanegebied van de Unie, op voorwaarde dat zij in een redelijke
hoeveelheid worden ingevoerd, gelet op dat gebruik.

Artikel 233
Vervangende productiemiddelen
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor vervan
gende productiemiddelen die tijdelijk ter beschikking worden gesteld
van een klant door een leverancier of hersteller in afwachting van de
levering of herstelling van soortgelĳke goederen.
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Artikel 234
Goederen voor evenementen of voor de verkoop in bepaalde
situaties
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
1.
Er wordt volledige vrijstelling van invoerrechten verleend voor
goederen die bestemd zijn om te worden tentoongesteld of gebruikt
tijdens een algemeen toegankelijk evenement dat niet uitsluitend voor
de commerciële verkoop van goederen wordt georganiseerd, of die tij
dens dergelijke evenementen worden verkregen uit goederen die onder
de regeling tijdelijke invoer zijn geplaatst.
In uitzonderlijke gevallen kunnen de douaneautoriteiten volledige vrijstel
ling van invoerrechten verlenen voor goederen die bestemd zijn om te
worden tentoongesteld of gebruikt tijdens andere evenementen, of die tij
dens dergelijke andere evenementen worden verkregen uit goederen die
onder de regeling tijdelijke invoer zijn geplaatst.
2.
Er wordt volledige vrijstelling van invoerrechten verleend voor
goederen die door de persoon aan wie zij toebehoren, voor onderzoek
worden geleverd aan een persoon in de Unie, die het recht heeft deze
goederen na dat onderzoek te kopen.
3.
Er wordt volledige vrijstelling van invoerrechten verleend voor het
volgende:
a) kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
zoals omschreven in bĳlage IX bĳ Richtlĳn 2006/112/EG, die zĳn
ingevoerd om te worden tentoongesteld, met het oog op een even
tuele verkoop;
b) andere dan nieuw vervaardigde goederen die zijn ingevoerd om op
een veiling te worden verkocht.

Artikel 235
Reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
Er wordt volledige vrĳstelling van invoerrechten verleend voor reserve
onderdelen, toebehoren en uitrusting wanneer deze worden gebruikt
voor herstelling en onderhoud, met inbegrip van revisie, afstelling en
bewaring in goede staat, van goederen die onder de regeling tijdelijke
invoer zijn geplaatst.

Artikel 236
Andere goederen
(Artikel 250, lid 2, onder d), van het wetboek)
Er kan volledige vrĳstelling van invoerrechten worden verleend voor
andere dan de in de artikelen 208 tot en met 216 en 219 tot en met 235
bedoelde goederen of goederen die niet aan de voorwaarden van deze
artikelen voldoen, in de twee volgende situaties:
a) de goederen worden incidenteel ingevoerd voor een periode van ten
hoogste drie maanden;
b) de goederen worden ingevoerd in bijzondere situaties zonder eco
nomische gevolgen in de Unie.
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Artikel 237
Bijzondere aanzuiveringstermijnen
(Artikel 215, lid 4, van het wetboek)
1.
Voor de in artikel 231, onder c), artikel 233 en artikel 234, lid 2,
bedoelde goederen bedraagt de aanzuiveringstermijn zes maanden vanaf
het moment waarop de goederen onder de regeling tijdelijke invoer zijn
geplaatst.
2.
Voor de in artikel 223 bedoelde dieren bedraagt de aanzuiverings
termijn niet minder dan twaalf maanden vanaf het moment waarop de
dieren onder de regeling tijdelijke invoer zijn geplaatst.

Onderafdeling 4
Werking van de regeling

Artikel 238
Op de douaneaangifte te vermelden gegevens
(Artikel 6, lid 2, van het wetboek)
1.
Wanneer goederen die onder de regeling tijdelijke invoer zijn
geplaatst, vervolgens onder een douaneregeling worden geplaatst waar
mee de regeling tijdelijke invoer kan worden aangezuiverd overeenkom
stig artikel 215, lid 1, van het wetboek, bevat de douaneaangifte voor de
volgende douaneregeling, behalve wanneer gebruik wordt gemaakt van
het ATA-/CPD-carnet, de vermelding „TA” en, waar van toepassing, het
desbetreffende vergunningnummer.
2.
Wanneer goederen die onder de regeling tijdelijke invoer zijn
geplaatst, worden wederuitgevoerd overeenkomstig artikel 270, lid 1,
van het wetboek, bevat de aangifte tot wederuitvoer, behalve wanneer
gebruik wordt gemaakt van het ATA-/CPD-carnet, de in lid 1 bedoelde
gegevens.

Afdeling 2
Bĳzondere bestemming
Artikel 239
Verplichting van de houder van de vergunning bijzondere
bestemming
(Artikel 211, lid 1, onder a), van het wetboek)
Er wordt vergunning verleend voor het gebruik van de regeling bijzon
dere bestemming op voorwaarde dat de vergunninghouder zich ertoe
verbindt aan een van de twee volgende verplichtingen te voldoen:
a) de goederen te gebruiken voor de doeleinden die zijn vastgesteld
voor de toepassing van de vrijstelling of het verlaagde recht;
b) de onder a) bedoelde verplichting over te dragen aan een andere
persoon onder de door de douaneautoriteiten vastgestelde voorwaar
den.
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HOOFDSTUK 5

Veredeling
Artikel 240
Vergunning
(Artikel 211 van het wetboek)
1.
Een vergunning voor een veredelingsregeling bevat een precieze
vermelding van de maatregelen aan de hand waarvan wordt vastgesteld:
a) dat de veredelingsproducten zijn voortgebracht bij de veredeling van
onder een veredelingsregeling geplaatste goederen, of
b) dat de voorwaarden voor het gebruik van equivalente goederen over
eenkomstig artikel 223 van het wetboek of het systeem uitwisse
lingsverkeer overeenkomstig artikel 261 van het wetboek vervuld
zijn.
2.
Er kan vergunning voor actieve veredeling worden verleend voor
bij de productie gebruikte hulpmiddelen in de zin van artikel 5, punt 37,
onder e), van het wetboek, met uitzondering van:
a) brandstof en energiebronnen, andere dan die welke nodig zĳn voor
het testen van veredelingsproducten of voor het opsporen van defec
ten in onder de regeling geplaatste goederen die moeten worden
hersteld;
b) smeermiddelen, andere dan die welke nodig zijn voor het proefdraai
en, het calibreren, het afstellen of uit de gietvorm nemen van ver
edelingsproducten;
c) uitrusting en gereedschap.
3.
Er wordt slechts vergunning voor actieve veredeling verleend in
dien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a) de goederen kunnen na behandeling niet meer op economisch ver
antwoorde wijze worden teruggebracht tot de soort waartoe zij be
hoorden of tot de staat waarin zij zich bevonden toen zij onder de
regeling werden geplaatst;
b) het gebruik van de regeling kan er niet toe leiden dat de oorsprongs
regels en kwantitatieve beperkingen die van toepassing zijn op de
ingevoerde goederen, worden omzeild.
De eerste alinea is niet van toepassing wanneer het bedrag aan invoer
rechten is bepaald overeenkomstig artikel 86, lid 3, van het wetboek.
Artikel 241
Op de douaneaangifte voor actieve veredeling te vermelden
gegevens
(Artikel 6, lid 2, van het wetboek)
1.
Wanneer goederen die onder de regeling actieve veredeling zijn
geplaatst, of de daaruit voortvloeiende veredelingsproducten, vervolgens
onder een douaneregeling worden geplaatst waarmee de regeling actieve
veredeling kan worden aangezuiverd overeenkomstig artikel 215, lid 1,
van het wetboek, bevat de douaneaangifte voor de volgende douanere
geling, behalve wanneer gebruik wordt gemaakt van het ATA-/CPDcarnet, de vermelding „AV” en het desbetreffende vergunningnummer
of INF-nummer.
Wanneer goederen die onder de regeling actieve veredeling zijn ge
plaatst, onderworpen zijn aan specifieke handelspolitieke maatregelen
en deze maatregelen nog steeds van toepassing zijn op het tijdstip
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waarop de goederen, al dan niet in de vorm van veredelingsproducten,
onder een volgende douaneregeling worden geplaatst, bevat de dou
aneaangifte voor de volgende douaneregeling de in de eerste alinea
bedoelde gegevens en de vermelding „H P M”.
2.
Wanneer goederen die onder de regeling actieve veredeling zijn
geplaatst, worden wederuitgevoerd overeenkomstig artikel 270, lid 1,
van het wetboek, bevat de aangifte tot wederuitvoer de in lid 1 bedoelde
gegevens.

Artikel 242
Passieve veredeling IM/EX
(Artikel 211, lid 1, van het wetboek)
1.
In het geval van passieve veredeling IM/EX wordt in de vergun
ning vermeld binnen welke termijn de Uniegoederen, die door equiva
lente goederen zijn vervangen, onder de regeling passieve veredeling
dienen te worden geplaatst. Deze termijn mag niet meer dan zes maan
den bedragen.
Op verzoek van de vergunninghouder kan de termijn ook na het ver
strijken ervan worden verlengd, op voorwaarde dat de totale termijn niet
meer bedraagt dan één jaar.
2.
In het geval van voorafgaande invoer van veredelingsproducten
dient zekerheid te worden gesteld voor het bedrag aan invoerrechten
dat verschuldigd zou zijn indien de vervangen Uniegoederen niet onder
de regeling passieve veredeling worden geplaatst overeenkomstig lid 1.

Artikel 243
Herstelling onder de regeling passieve veredeling
(Artikel 211, lid 1, van het wetboek)
Wanneer de regeling passieve veredeling ten behoeve van herstellingen
wordt aangevraagd, wordt erop toegezien dat de tĳdelĳk uit te voeren
goederen kunnen worden hersteld en dat de regeling niet wordt gebruikt
om de technische prestaties van de goederen te verbeteren.

TITEL VIII
GOEDEREN DIE HET DOUANEGEBIED VAN DE UNIE VERLATEN
HOOFDSTUK 1

Formaliteiten voorafgaand aan het uitgaan van goederen
Artikel 244
Termijn voor de indiening van aangiften vóór vertrek
(Artikel 263, lid 1, van het wetboek)
1.
De aangifte vóór vertrek zoals bedoeld in artikel 263 van het
wetboek wordt ingediend bij het bevoegde douanekantoor binnen de
volgende termijnen:
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a) bij vervoer over zee:
i) voor in containers vervoerde goederen, met uitzondering van het
onder ii) en iii) bedoelde vervoer: uiterlijk 24 uur voordat zij in
het vaartuig worden geladen waarmee zij het douanegebied van
de Unie zullen verlaten;
ii) voor in containers vervoerde goederen tussen het douanegebied
van de Unie en Groenland, de Faeröer, IJsland of havens aan de
Oostzee, Noordzee, Zwarte Zee of Middellandse Zee en alle
havens van Marokko: uiterlijk twee uur voor het vertrek uit
een haven in het douanegebied van de Unie;
iii) voor in containers vervoerde goederen tussen de Franse over
zeese departementen, de Azoren, Madeira of de Canarische Ei
landen en een gebied buiten het douanegebied van de Unie,
wanneer de reistijd minder dan 24 uur bedraagt: uiterlijk twee
uur voor het vertrek uit een haven in het douanegebied van de
Unie;
iv) voor niet in containers vervoerde goederen: uiterlijk twee uur
voor het vertrek uit een haven in het douanegebied van de Unie;
b) bij vervoer door de lucht: uiterlijk 30 minuten voor het vertrek uit
een luchthaven in het douanegebied van de Unie;
c) bij vervoer over de weg en over de binnenwateren: uiterlijk één uur
voordat de goederen het douanegebied van de Unie zullen verlaten;
d) bij vervoer per spoor:
i) wanneer de treinreis vanaf het laatste rangeerstation naar het
douanekantoor van uitgang minder dan twee uur bedraagt: uiter
lijk één uur voor de aankomst van de goederen op de plaats
waarvoor het douanekantoor van uitgang bevoegd is;
ii) in alle andere gevallen: uiterlijk twee uur voordat de goederen het
douanegebied van de Unie zullen verlaten.
2.
Niettegenstaande lid 1 wordt de aangifte vóór vertrek, wanneer
deze betrekking heeft op goederen waarvoor een restitutie wordt ge
vraagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 612/2009 van de Com
missie (1), ingediend bij het bevoegde douanekantoor uiterlijk op het
tijdstip waarop de goederen worden geladen overeenkomstig artikel 5,
lid 7, van die verordening.
3.
In de volgende situaties is de termijn voor de indiening van de
aangifte vóór vertrek die welke geldt voor het actieve vervoermiddel dat
wordt gebruikt om het douanegebied van de Unie te verlaten:
a) wanneer de goederen bij het douanekantoor van uitgang zijn aange
komen op een ander vervoermiddel vanwaaruit zij worden overge
laden vóór het verlaten van het douanegebied van de Unie (inter
modaal vervoer);
(1) Verordening (EG) nr. 612/2009 van de Commissie van 7 juli 2009 houdende
gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij
uitvoer voor landbouwproducten (PB L 186 van 17.7.2009, blz. 1).
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b) wanneer de goederen bij het douanekantoor van uitgang zijn aange
komen op een vervoermiddel dat zelf wordt vervoerd op een actief
vervoermiddel bij het verlaten van het douanegebied van de Unie
(gecombineerd vervoer).
4.
De in de leden 1, 2 en 3 bedoelde termijnen zijn niet van toepas
sing in geval van overmacht.

Artikel 245
Ontheffing van de verplichting tot indiening van een aangifte vóór
vertrek
(Artikel 263, lid 2, onder b), van het wetboek)
1.
Onverminderd de verplichting tot indiening van een douaneaan
gifte overeenkomstig artikel 158, lid 1, van het wetboek of van een
aangifte tot wederuitvoer overeenkomstig artikel 270, lid 1, van het
wetboek, wordt afgezien van de verplichting om een aangifte vóór
vertrek in te dienen voor de volgende goederen:
a) elektrische energie;
b) goederen die via een pijpleiding vertrekken;
c) brievenpost;
d) goederen die worden vervoerd krachtens de Akten van de Wereld
postunie;
e) roerende goederen en voorwerpen zoals omschreven in artikel 2, lid
1, onder d), van Verordening (EG) nr. 1186/2009, mits zij niet op
grond van een vervoersovereenkomst worden vervoerd;
f) goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizi
gers;
g) goederen zoals bedoeld in artikel 140, lid 1, met uitzondering van,
in het geval van vervoer op grond van een vervoersovereenkomst:
i) laadborden en reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting van
laadborden;
ii) containers en reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting van
containers;
iii) vervoermiddelen en reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting
van vervoermiddelen;
h) door ATA- en CPD-carnets gedekte goederen;
i) goederen die worden vervoerd onder dekking van formulier 302
krachtens het op 19 juni 1951 te Londen ondertekende verdrag
tussen de staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag
nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten;
j) goederen die worden vervoerd aan boord van vaartuigen tussen EUhavens zonder dat een haven buiten het douanegebied van de Unie
wordt aangedaan;
k) goederen die worden vervoerd aan boord van luchtvaartuigen tussen
EU-luchthavens zonder dat een luchthaven buiten het douanegebied
van de Unie wordt aangedaan;
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l) wapens en militaire uitrusting die door de met de militaire verdedi
ging van een lidstaat belaste autoriteiten buiten het douanegebied
van de Unie worden gebracht in het kader van een militair vervoer
of een uitsluitend voor de militaire autoriteiten bestemd vervoer;
m) de volgende goederen die het douanegebied van de Unie recht
streeks verlaten naar offshore installaties die door een in het dou
anegebied van de Unie gevestigde persoon worden geëxploiteerd:
i) goederen die zijn bestemd voor de bouw, het herstellen, het
onderhoud of de verbouwing van de offshore installaties;
ii) goederen die zijn bestemd voor de uitrusting van de offshore
installaties;
iii) provisie die is bestemd om op de offshore installaties te worden
gebruikt of verbruikt;
n) goederen waarvoor vrijstelling kan worden gevraagd op grond van
het Verdrag van Wenen inzake diplomatieke betrekkingen van
18 april 1961, het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkin
gen van 24 april 1963, andere consulaire verdragen of het Verdrag
van New York inzake bijzondere missies van 16 december 1969;
o) goederen die worden geleverd om als onderdeel of toebehoren in
schepen of luchtvaartuigen te worden gemonteerd, of voor de wer
king van de motoren, machines en andere uitrusting van schepen of
luchtvaartuigen te worden gebruikt, alsook levensmiddelen en an
dere artikelen bestemd om aan boord te worden verbruikt of ver
kocht;
p) goederen die vanuit het douanegebied van de Unie worden verzon
den naar Ceuta en Melilla, Gibraltar, Helgoland, de Republiek San
Marino, Vaticaanstad, de gemeenten Livigno en Campione d’Italia
of de Italiaanse wateren van het meer van Lugano vanaf de oever tot
aan de politieke grens van de zone tussen Ponte Tresa en Porto
Ceresio.
2.
In de volgende situaties wordt afgezien van de verplichting om
een aangifte vóór vertrek in te dienen:
a) wanneer een schip dat de goederen tussen EU-havens vervoert, een
haven buiten het douanegebied van de Unie zal aandoen en de
goederen gedurende het verblijf in de haven buiten het douanegebied
van de Unie aan boord van het schip zullen blijven;
b) wanneer een luchtvaartuig dat de goederen tussen EU-luchthavens
vervoert, een luchthaven buiten het douanegebied van de Unie zal
aandoen en de goederen gedurende het verblijf in de luchthaven
buiten het douanegebied van de Unie aan boord van het luchtvaar
tuig zullen blijven;
c) wanneer de goederen, in een haven of luchthaven, niet gelost worden
uit het vervoermiddel waarmee ze het douanegebied van de Unie zijn
binnengekomen en waarmee ze dat gebied zullen verlaten;
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d) wanneer de goederen in een vorige haven of luchthaven in het dou
anegebied van de Unie werden geladen en daar een aangifte vóór
vertrek werd ingediend of een ontheffing van de verplichting tot
indiening van een aangifte vóór vertrek gold, en zij in het vervoer
middel blijven waarmee ze het douanegebied van de Unie zullen
verlaten;
e) wanneer goederen in tijdelijke opslag of onder de regeling vrije zone
van het vervoermiddel waarmee zij naar de ruimte voor tijdelijke
opslag of de vrije zone zijn gebracht, onder toezicht van hetzelfde
douanekantoor worden overgeladen in of op een vaartuig, luchtvaar
tuig of trein waarmee zij het douanegebied van de Unie zullen ver
laten, mits de volgende voorwaarden zijn vervuld:
i) de overlading vindt plaats binnen veertien dagen nadat de goe
deren zijn aangebracht overeenkomstig de artikelen 144 of 245
van het wetboek of, in uitzonderlijke omstandigheden, binnen
een langere termijn die door de douaneautoriteiten is toegestaan
wanneer de termijn van veertien dagen ontoereikend is rekening
houdend met die omstandigheden;
ii) informatie over de goederen ter beschikking staat van de dou
aneautoriteiten;
iii) de bestemming en de geadresseerde van de goederen niet wijzi
gen, voor zover de vervoerder bekend is;
f) wanneer goederen het douanegebied van de Unie zijn binnen
gebracht, maar door de bevoegde douaneautoriteit zijn geweigerd
en onmiddellijk teruggezonden zijn naar het land van uitvoer.

HOOFDSTUK 2

Formaliteiten bij het uitgaan van goederen
Artikel 246
Wijze van inlichtingenuitwisseling wanneer goederen bij het
douanekantoor van uitgang worden aangebracht
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
Wanneer goederen bij het douanekantoor van uitgang worden aange
bracht overeenkomstig artikel 267, lid 2, van het wetboek, kunnen
andere middelen dan elektronischegegevensverwerkingstechnieken wor
den gebruikt voor de uitwisseling van informatie voor:
a) de identificatie van de uitvoeraangifte;
b) de mededeling van verschillen tussen de aangegeven en voor de
regeling uitvoer vrijgegeven goederen en de aangebrachte goederen.

Artikel 247
Wijze van bewijslevering dat de goederen het douanegebied van de
Unie verlaten hebben
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
Ter bevestiging van de uitgang van goederen kunnen andere middelen
dan elektronischegegevensverwerkingstechnieken worden gebruikt om
het douanekantoor van uitvoer het bewijs te leveren dat de goederen
het douanegebied van de Unie verlaten hebben.
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HOOFDSTUK 3

Uitvoer en wederuitvoer
Artikel 248
Ongeldigmaking van

de douaneaangifte
wederuitvoer

of de aangifte tot

(Artikel 174 van het wetboek)
1.
Indien de goederen die voor uitvoer, wederuitvoer of passieve
veredeling zijn vrijgegeven, naar hun aard verschillen van de goederen
die bij het douanekantoor van uitgang zijn aangebracht, maakt het dou
anekantoor van uitvoer de betrokken aangifte ongeldig.
2.
Wanneer het douanekantoor van uitvoer, na een periode van 150
dagen vanaf de datum van vrijgave van de goederen voor de regeling
uitvoer, de regeling passieve veredeling of wederuitvoer, geen informa
tie over het uitgaan van de goederen heeft ontvangen noch een bewijs
dat de goederen het douanegebied van de Unie verlaten hebben, kan dat
kantoor de betrokken aangifte ongeldig maken.

Artikel 249
Wijze van indiening achteraf van een aangifte tot uitvoer of
wederuitvoer
(Artikel 6, lid 3, onder a), van het wetboek)
Wanneer een aangifte tot uitvoer of wederuitvoer vereist was maar de
goederen uit het douanegebied van de Unie zijn gebracht zonder een
dergelijke aangifte, kan die aangifte tot uitvoer of wederuitvoer achteraf
worden ingediend met behulp van andere middelen voor de uitwisseling
van informatie dan elektronischegegevensverwerkingstechnieken.

TITEL IX
SLOTBEPALINGEN

Artikel 250
Herbeoordeling van op 1 mei 2016 reeds van kracht zijnde
vergunningen
1.
Op basis van Verordening (EEG) nr. 2913/92 of Verordening
(EEG) nr. 2454/93 verleende vergunningen die geldig zijn op 1 mei
2016 en waarvan de geldigheidsduur niet beperkt is, worden herbeoor
deeld.
2.
In afwijking van lid 1 wordt voor de volgende vergunningen geen
herbeoordeling verricht:
a) vergunningen van exporteurs om factuurverklaringen op te stellen
zoals bedoeld in de artikelen 97 tervicies en 117 van Verordening
(EEG) nr. 2454/93;
b) vergunningen voor het beheer van materialen met behulp van de
methode van een gescheiden boekhouding zoals bedoeld in artikel 88
van Verordening (EEG) nr. 2454/93.
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Artikel 251
Geldigheid van op 1 mei 2016 reeds van kracht zijnde vergunningen
1.
Op basis van Verordening (EEG) nr. 2913/92 of Verordening
(EEG) nr. 2454/93 verleende vergunningen die geldig zijn op 1 mei
2016, blijven geldig als volgt:
a) in het geval van vergunningen met een beperkte geldigheidsduur: tot
het verstrijken van die duur of tot 1 mei 2019, indien deze datum
eerder valt;
b) in het geval van alle andere vergunningen: totdat de vergunning
wordt herbeoordeeld overeenkomstig artikel 250, lid 1.
2.
In afwijking van lid 1 blijven de in artikel 250, lid 2, onder a) en
b), bedoelde vergunningen geldig totdat zij worden ingetrokken door de
douaneautoriteiten die deze vergunningen hebben verleend.
Artikel 252
Geldigheid van op 1 mei 2016 reeds van kracht zijnde
beschikkingen betreffende bindende inlichtingen
Beschikkingen betreffende bindende inlichtingen die op 1 mei 2016
reeds van kracht zijn, blijven geldig gedurende de in de beschikking
vastgestelde termijn. Een dergelijke beschikking is vanaf 1 mei 2016
verbindend voor zowel de douaneautoriteiten als de houder van de
beschikking.
Artikel 253
Geldigheid van op 1 mei 2016 reeds van kracht zijnde
beschikkingen waarbij uitstel van betaling wordt verleend
Overeenkomstig artikel 224 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 gege
ven beschikkingen waarbij uitstel van betaling wordt verleend, die gel
dig zijn op 1 mei 2016, blijven geldig als volgt:
a) wanneer de beschikking was verleend voor het gebruik van de pro
cedure zoals bedoeld in artikel 226, onder a), van Verordening
(EEG) nr. 2913/92, blijft deze zonder beperking in de tijd geldig;
b) wanneer de beschikking was verleend voor het gebruik van een van
de procedures zoals bedoeld in artikel 226, onder b) of c), van
Verordening (EEG) nr. 2913/92, blijft deze geldig tot de herbeoor
deling van de daarmee samenhangende vergunning voor doorlopende
zekerheidstelling.
Artikel 254
Gebruik van op 1 mei 2016 reeds van kracht zijnde vergunningen
en beschikkingen
Wanneer een beschikking of een vergunning na 1 mei 2016 geldig blijft
overeenkomstig de artikelen 251 tot en met 253, zijn de voorwaarden
waaronder die beschikking of vergunning wordt toegepast, vanaf 1 mei
2016, die welke zijn vastgesteld in de overeenkomstige bepalingen van
het wetboek, Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commis
sie houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen
van Verordening (EU) nr. 952/2013 (1) en deze verordening zoals aan
gegeven in de concordantietabel in bijlage 90.
(1) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november
2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van
Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van het douanewetboek van de Unie (zie bladzijde 558 van dit
Publicatieblad).
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Artikel 255
Overgangsbepalingen betreffende het gebruik van verzegelingen
Douaneverzegelingen en verzegelingen van een bijzonder model die
voldoen aan bijlage 46 bis bij Verordening (EEG) nr. 2454/93, mogen
verder worden gebruikt totdat de voorraden zijn uitgeput of tot 1 mei
2019, indien deze datum eerder valt.
Artikel 256
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 mei 2016.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks
toepasselijk in elke lidstaat.
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BIJLAGE A
GEMEENSCHAPPELIJKE
GEGEVENSVEREISTEN
AANVRAGEN EN BESCHIKKINGEN

VOOR

Inleidende aantekeningen bij de tabellen met gegevensvereisten voor
aanvragen en beschikkingen
ALGEMENE BEPALINGEN
1. De bepalingen in deze aantekeningen zijn van toepassing op alle titels van
deze bijlage.
2. De tabellen met gegevensvereisten in titel I tot en met titel XXI bevatten alle
gegevenselementen die voor de in deze bijlage behandelde aanvragen en
beschikkingen noodzakelijk zijn.
3. De formaten, codes en, indien van toepassing, de structuur van de in deze
bijlage beschreven gegevensvereisten zijn gespecificeerd in Uitvoeringsver
ordening (EU) 2015/2447 van de Commissie (1), die overeenkomstig artikel 8,
lid 1, onder a), van het wetboek is vastgesteld.
4. De in deze bijlage omschreven gegevensvereisten zijn van toepassing op
aanvragen die worden ingediend en beschikkingen die worden afgegeven
zowel met behulp van een elektronische gegevensverwerkingstechniek als
op papier.
5. De gegevenselementen die voor verschillende aanvragen en beschikkingen
kunnen worden verstrekt, zijn opgenomen in de tabel met gegevensvereisten
in hoofdstuk 1 van titel I van deze bijlage.
6. De gegevenselementen voor specifieke soorten aanvragen en beschikkingen
zijn vermeld in titel II tot en met titel XXI van deze bijlage.
7. De specifieke bepalingen met betrekking tot elk gegevenselement in hoofd
stuk 2 van de titels I tot en met XXI van deze bijlage doen geen afbreuk aan
de status van het gegevenselement zoals omschreven in de tabellen met
gegevensvereisten. Zo is G.E. 5/8 Identificatie van de goederen in de tabel
met gegevensvereisten in hoofdstuk 1 van titel I van deze bijlage zowel voor
de vergunningen voor actieve veredeling (kolom 8a) als voor passieve ver
edeling (kolom 8b) als verplicht (status „A”) aangemerkt. Deze informatie
wordt echter niet ingevuld bij actieve of passieve veredeling met equivalente
goederen en passieve veredeling met het systeem uitwisselingsverkeer, zoals
omschreven in hoofdstuk 2 van titel I van deze bijlage.
8. De gegevenselementen in de respectieve tabel met gegevensvereisten kunnen
zowel voor de aanvragen als voor de beschikkingen worden gebruikt, tenzij
het betrokken gegevenselement anders is aangemerkt.
9. De status in onderstaande tabel met gegevensvereisten laat onverlet dat be
paalde gegevens alleen worden verstrekt wanneer de omstandigheden dit
rechtvaardigen. Zo wordt G.E. 5/6 Equivalente goederen alleen gebruikt als
om het gebruik van equivalente goederen overeenkomstig artikel 223 van het
wetboek wordt verzocht.
10. Wanneer overeenkomstig artikel 163 een aanvraag wordt ingediend voor het
gebruik van een andere bijzondere regeling dan douanevervoer, wordt (zoals
in deel 1 van hoofdstuk 3 van titel I van bijlage B voor de betrokken regeling
is vastgelegd) in aanvulling op de gegevensvereisten van de douaneaangifte
de in kolom 8f van de tabel met gegevensvereisten in titel I van deze bijlage
omschreve.n gegevensset verstrekt.
(1) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015
houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening
(EU) nr. 952/2013 (zie bladzijde 558 van dit Publicatieblad).
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TITEL I
Aanvragen en beschikkingen
HOOFDSTUK 1
Legende tabel

Kolommen

Soort aanvraag/beschikking

Rechtsgrondslag

Volgnummer G.E.

Volgnummer van het betrokken gegevenselement

Naam G.E.

Naam van het betrokken gegevenselement

Titelnr. van de
specifieke gege
vensvereisten

Beschikkingen betreffende bindende inlichtingen
1a

Aanvraag voor en beschikking betreffende een
bindende tariefinlichting
(BTI-beschikking)

Artikel 33 van het wetboek

Titel II

1b

Aanvraag voor en beschikking betreffende een
bindende oorsprongsinlichting
(BOI-beschikking)

Artikel 33 van het wetboek

Titel III

Geautoriseerde marktdeelnemer
2

Aanvraag en vergunning voor de status van ge
autoriseerd marktdeelnemer

Artikel 38 van het wetboek

Titel IV

Vaststelling van de douanewaarde
3

Aanvraag en vergunning voor de vereenvoudi
ging van de bepaling van bedragen die deel uit
maken van de douanewaarde van goederen

Artikel 73 van het wetboek

Titel V

Doorlopende zekerheid en uitstel van betaling
4a

Aanvraag en vergunning voor doorlopende zeker
heidstelling, inclusief eventuele verlaging of ont
heffing

Artikel 95 van het wetboek

Titel VI

4b

Aanvraag en vergunning voor uitstel van betaling Artikel 110 van het wetboek
van de verschuldigde rechten zolang de toestem
ming niet voor één transactie wordt gegeven

Titel VII

4c

Aanvraag voor en beschikking betreffende terug Artikel 116 van het wetboek
betaling of kwijtschelding van bedragen aan in
voer- of uitvoerrechten

Titel VIII

Formaliteiten in verband met de aankomst van goederen
5

Aanvraag en vergunning voor het beheer van op Artikel 148 van het wetboek
slagruimten voor tijdelijke opslag

Titel IX

Douanestatus van de goederen
6a

Aanvraag en vergunning voor het onderhouden
van een lijndienst

Artikel 120

Titel X

6b

Aanvraag en vergunning voor de status van toe
gelaten afgever

Artikel 128

Titel XI
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Kolommen

Soort aanvraag/beschikking

Rechtsgrondslag

Titelnr. van de
specifieke gege
vensvereisten

Douaneformaliteiten

7a

Aanvraag en vergunning voor het gebruik van de
vereenvoudigde aangifte

7b

Aanvraag en vergunning voor gecentraliseerde Artikel 179 van het wetboek
vrijmaking

Titel XIII

7c

Aanvraag en vergunning voor het doen van een Artikel 182 van het wetboek
douaneaangifte door inschrijving in de admini
stratie van de aangever, inclusief voor de regeling
uitvoer

Titel XIV

7d

Aanvraag en vergunning voor zelfbeoordeling

Artikel 185 van het wetboek

Titel XV

7e

Aanvraag en vergunning voor de status van er
kende weger van bananen

Artikel 155

Titel XVI

Artikel 166, lid 2, van het
wetboek

Titel XII

Bijzondere regelingen

8a

Aanvraag en vergunning voor het gebruik van de
regeling actieve veredeling

Artikel 211, lid 1, onder a),
van het wetboek

Titel XVII

8b

Aanvraag en vergunning voor het gebruik van de
regeling passieve veredeling

Artikel 211, lid 1, onder a),
van het wetboek

Titel XVIII

8c

Aanvraag en vergunning voor het gebruik van de
regeling bijzondere bestemming

Artikel 211, lid 1, onder a),
van het wetboek

(1)

8d

Aanvraag en vergunning voor het gebruik van de
regeling tijdelijke invoer

Artikel 211, lid 1, onder a),
van het wetboek

(1)

8e

Aanvraag en vergunning voor het beheer van op Artikel 211, lid 1, onder b),
slagruimten voor opslag in een douane-entrepot
van het wetboek

Titel XIX

8f

Aanvraag en vergunning voor het gebruik van de Artikel 211, lid 1, onder a), van
regeling tijdelijke invoer, bijzondere bestemming,
het wetboek en artikel 163
actieve of passieve veredeling in situaties waarop
artikel 163 van toepassing is

(1)

Douanevervoer

9a

Aanvraag en vergunning voor de status van toe Artikel 230 van het wetboek
gelaten geadresseerde TIR-operatie

(1)

9b

Aanvraag en vergunning voor de status van toe Artikel 233, lid 4, onder a),
gelaten afzender voor Uniedouanevervoer
van het wetboek

Titel XX
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Kolommen

Soort aanvraag/beschikking

Rechtsgrondslag

Titelnr. van de
specifieke gege
vensvereisten

9c

Aanvraag en vergunning voor de status van toe Artikel 233, lid 4, onder b),
gelaten geadresseerde Uniedouanevervoer
van het wetboek

9d

Aanvraag van en vergunning voor het gebruik
van verzegelingen van een bijzonder model

9e

Aanvraag en vergunning voor het gebruik van de Artikel 233, lid 4, onder d),
van het wetboek
aangifte douanevervoer met een beperkte gege
vensset

(1)

9f

Aanvraag en vergunning voor het gebruik van Artikel 233, lid 4, onder e),
van het wetboek
een elektronisch vervoersdocument als dou
aneaangifte

—

(1)

Artikel 233, lid 4, onder c),
van het wetboek

(1)
Titel XXI

Geen specifieke gegevens vereist.

Symbolen in de vakken
Omschrijving symbool

Symbool

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 de aanvrager: gegevens die de aanvrager vrijwillig kan verstrekken, maar waarvan de
opgave niet door de lidstaten kan worden verlangd.

Gegevensgroepen
Titel van de groep

Groep

Groep 1

Informatie aanvraag/beschikking

Groep 2

Verwijzingen naar bewijsstukken, certificaten en vergunningen

Groep 3

Partijen

Groep 4

Data, tijden, termijnen en plaatsen

Groep 5

Identificatie van de goederen

Groep 6

Voorwaarden

Groep 7

Activiteiten en procedures

Groep 8

Overige

Merktekens
Soort merkte
ken

Omschrijving van het merkteken

[*]

Dit gegevenselement wordt uitsluitend voor de betrokken aanvraag gebruikt.

[+]

Dit gegevenselement wordt uitsluitend voor de betrokken beschikking gebruikt.

▼B
Tabel met gegevensvereisten
Volgnr.
G.E.

Naam G.E.

1a

1b

2

3

4a

4b

4c

5

6a

6b

7a

7b

7c

7d

7e

8a

8b

8c

8d

8e

8f

9a

9b

9c

9d

9e

9f

Groep 1 — Informatie aanvraag/beschikking
1/1

Code soort aanvraag/beschikking

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1/2

Handtekening/authenticatie

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1/3

Soort aanvraag

1/4

Geografische geldigheid — Unie

A

1/5

Geografische geldigheid — Landen
gemeenschappelijk douanevervoer

A
[1]

1/6

Referentienummer beschikking

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
[+] [+] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]

A A A A A A
[2] [2] [2] [2] [2] [2]

1/7

Beschikkende douaneautoriteit

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
[+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+]

A A A A A A
[+] [+] [+] [+] [+] [+]

A A A A
[*] [*] [*] [*]
A

A A A A A A A A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]

A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*]

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

2/1

Andere aanvragen en ontvangen be A
schikkingen betreffende bindende in [*]
lichtingen

A

2/2

Beschikkingen betreffende bindende
inlichtingen afgegeven aan andere
houders

A
[*]

A

A

A

A

A

A

A

A
A
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Groep 2 — Verwijzingen naar bewijsstukken, certificaten en vergunningen

A

▼B
Volgnr.
G.E.

Naam G.E.

1a

1b

2/3

Hangende of afgelopen gerechtelijke A A
of bestuursrechtelijke procedures
[*] [*]

2/4

Bijgevoegde documenten

2/5

Identificatienummer opslagruimte

2

A A A
[*] [*] [*]

3

4a

4b

4c

5

6a

6b

7a

7b

7c

7d

7e

8a

8b

8c

8d

8e

A

A

A

A
[3]

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
[+]

8f

9a

9b

9c

9d

9e

9f

A

A

A

A

A

A

A
[+]

Groep 3 — Partijen
Aanvrager/houder van de vergunning
of beschikking

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
[4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4]

3/2

Identificatie aanvrager/houder van de
vergunning of beschikking

A

3/3

Vertegenwoordiger

A A
[*] [*]
[4] [4]

A A A A A A A A A A A A A A A A A
[4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4]

3/4

Identificatie vertegenwoordiger

A A
[*] [*]

A

3/5

Naam en contactgegevens van de per
soon die verantwoordelijk is voor dou
anezaken

3/6

Contactpersoon verantwoordelijk voor
de aanvraag

A

A

A

A

A

A A A
[*] [*] [*]
[5] [5]

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*]
[5] [5] [5] [5] [5]

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
[*]
[5]

A A A A A A C A A A A A A A A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]

A A A A A A
[4] [4] [4] [4] [4] [4]
A

A

A

A

A

A

A A A A A A
[4] [4] [4] [4] [4] [4]

A

A

A

A

A

A

A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*]
[5] [5] [5] [5] [5] [5]
A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*]
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3/1

▼B
Volgnr.
G.E.

Naam G.E.

3/7

Persoon die aan het hoofd staat van
het bedrijf dat de aanvraag heeft in
gediend, of die zeggenschap uitoefent
over het beheer ervan

3/8

Eigenaar van de goederen

1a

1b

2

3

4a

4b

4c

5

A A A
[*] [*] [*]
[5] [5]

6a

6b

7a

7b

7c

7d

A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*]
[5] [5] [5] [5] [5]

7e

8a

8b

8c

8d

8e

8f

A
[*]
[5]

9a

9b

9c

9d

9e

9f

A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*]
[5] [5] [5] [5] [5] [5]

A

A
[6]

Groep 4 — Data, tijden, termijnen en plaatsen
4/1

Plaats

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
[7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7]

A A A A A A
[7] [7] [7] [7] [7] [7]

4/2

Datum

A

A

4/3

Plaats waar de hoofdadministratie voor
douanedoeleinden wordt bijgehouden
of toegankelijk is

A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*]
[5] [5]
[5] [5] [5]

4/4

Plaats van administratievoering

4/5

Eerste plaats van gebruik of verede
ling

4/6

[Gevraagd] Begindatum van de be A A A C C C
schikking
[+] [+] [+] [*] [*] [*]
A A A
[+] [+] [+]

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*]
[5] [5] [5] [5] [5] [5]

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*]
[5] [5] [5] [5] [5] [5]
[8]

A A A
[*] [*] [*]
[5] [5] [5]

A A A A A A A A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]
[9]
[9]
[8]

A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*]

A
[*]
[10]

A A
[*] [*]
[10] [10]

C C C C C C C C C C C C C
[*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]
A A A A A A A A A A A A A
[+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+]

A
[*]
[10]
C C C C C C
[*] [*] [*] [*] [*] [*]
A A A A A A
[+] [+] [+] [+] [+] [+]
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A A A
[*] [*] [*]

A

▼B
Volgnr.
G.E.

Naam G.E.

1a

1b

2

3

4a

4b

4c

5

6a

6b

7a

7b

7c

7d

7e

8a

8b

8c

8d

8e

4/7

Vervaldatum van de beschikking

4/8

Plaats van de goederen

4/9

Plaats(en) van veredeling of gebruik

A

A

A

A

4/10

Douanekanto(o)r(en) van plaatsing

A

A

A

A

A

4/11

Douanekanto(o)r(en) van aanzuivering

A

A

A

A

A

4/12

Douanekantoor van zekerheidstelling

A A
[12]

A

A

4/13

Controlekantoor

4/14

Douanekanto(o)r(en) van bestemming

4/15

Douanekanto(o)r(en) van vertrek

4/16

Termijn

4/17

Aanzuiveringstermijn

A A
[+] [+]

8f

9a

9b

9c

A

A

A

9d

9e

9f

A A A A
[+] [+] [+] [+]

A

A

A
[*]
[11]

A
[+]

A

A

A

A

A

A

A A A A
[+] [+] [+] [+]

A

A A A A A A
[+] [+] [+] [+] [+] [+]
C
[*]
A
[+]

C
[*]
A
[+]
C
[*]
A
[+]
A
[+]

A A A
[+] [+] [+]

A A
[+] [+]
[13]
A

A

A

A

A

A

A
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A
[+]

A

▼B
Volgnr.
G.E.

4/18

Naam G.E.

1a

1b

2

3

4a

4b

4c

5

6a

6b

7a

7b

7c

7d

Aanzuiveringsafrekening

7e

8a

8b

8c

8d

8e

A
[+]

A
[+]
[14]

8f

9a

9b

9c

9d

9e

9f

A
[+]
[15]

Groep 5 — Identificatie van de goederen
Goederencode

C
[*]
A
[+]

A

A

5/2

Omschrĳving van de goederen

A

A

A

5/3

Hoeveelheid goederen

A
[+]

5/4

Waarde van de goederen

5/5

A
[*]

A

A

A

A

A

A

A

C
[*]

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Opbrengstpercentage

A

A

A

5/6

Equivalente goederen

A

A

A

5/7

Veredelingsproducten

A

A

A

5/8

Identificatie van de goederen

A

A

A

5/9

Uitgesloten categorieën goederen of
overbrenging van goederen

B

A
[*]

A

A

A
[*]

A

B

Verboden en beperkingen

A

A
A
[17]

A

A

A
A A A
[+] [+] [+]

Groep 6 — Voorwaarden
6/1

A
[16]

A
[*]

A

A

A

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 159

5/1

▼B
Volgnr.
G.E.

Naam G.E.

6/2

Economische voorwaarden

6/3

Algemene opmerkingen

1a

1b

2

3

4a

4b

4c

5

6a

6b

7a

7b

7c

7d

7e

8a

8b

A

A

8c

8d

8e

8f

9a

9b

9c

9d

9e

9f

A
[17]

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
[+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+]

A A A A A A
[+] [+] [+] [+] [+] [+]

Groep 7 — Activiteiten en procedures
Soort transactie

7/2

Soort douaneregeling

7/3

Soort aangifte

7/4

Aantal handelingen

7/5

Gegevens over de voorgenomen werk
zaamheden

A
[*]

A

A

A

A

A

A

A
B
[*]

A
A

A A A A
[*] [*] [*] [*]

A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*]
A

A

A

A

A

A

A

Groep 8 — Overige
8/1

Soort hoofdadministratie voor dou
anedoeleinden

A
[*]

A
[*]

A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*]

A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*]
[8]

A A A
[*] [*] [*]

8/2

Soort administratie

A
[*]

A A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]

A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*]
[8]

A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*]

8/3

Toegang tot gegevens

8/4

Monsters enz.

A
A
[*]

A

A
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7/1

▼B
Volgnr.
G.E.

Naam G.E.

1a

1b

2

3

4a

4b

4c

5

6a

6b

7a

7b

7c

7d

7e

8a

8b

8c

8d

8e

8/5

Aanvullende informatie

8/6

Zekerheidstelling

8/7

Bedrag zekerheid

8/8

Overdracht van rechten en plichten

8/9

Trefwoorden

8/10

Gegevens over de opslagruimten

A

A

8/11

Opslag van Uniegoederen

A

A

8/12

Toestemming voor bekendmaking in
de lijst van vergunninghouders

8/13

Berekening van het bedrag aan invoer
rechten overeenkomstig artikel 86, lid
3, van het wetboek

C C
[*] [*]

8f

9a

9b

9c

9d

9e

9f

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
[*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]
A

A

A A A
[18] [12]

A

A

A

A A A
[18] [12]

A

A

A

A

A

A

A

A A
[+] [+]

A A A A A A A A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]
A

A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*]
A
[19]
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A A A A
[*] [*] [*] [*]
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▼B
Voetnoten
Nummer van
de voetnoot

Omschrijving van de voetnoot

[1]

Dit gegevenselement wordt alleen ingevuld als de vergunning voor een doorlopende
zekerheid gebruikt zal worden om de goederen onder de regeling Uniedouanevervoer
te plaatsen.

[2]

Dit gegevenselement wordt niet gebruikt in de aanvraag, tenzij het gaat om een
aanvraag voor een wijziging, verlenging of intrekking van de beschikking.

[3]

Wanneer een aanvraag betrekking heeft op goederen waarvoor bĳ de indiening van
de desbetreffende douaneaangifte een invoer- of uitvoercertificaat werd overgelegd,
gaat het, onverminderd de in het kader van het gemeenschappelĳk landbouwbeleid
vastgestelde specifieke bepalingen, vergezeld van een certificaat van de met de
afgifte van deze certificaten belaste autoriteiten dat de noodzakelijke maatregelen
zĳn genomen om de gevolgen van dat certificaat op te heffen.
Bovengenoemd certificaat is echter niet vereist indien:
a) de douaneautoriteit waar het verzoek wordt ingediend zelf de vergunning heeft
afgegeven;
b) de reden voor de aanvraag een vergissing is die geen gevolgen heeft voor de
toekenning van de vergunning.
Bovengenoemde bepalingen zijn eveneens van toepassing in het geval van weder
uitvoer, plaatsing van goederen in een douane-entrepot of vrĳe zone, of vernietiging
van de goederen.

[4]

Deze informatie is uitsluitend verplicht wanneer het EORI-nummer van de persoon
niet wordt vereist. Wanneer het EORI-nummer is verstrekt, hoeft geen naam of adres
te worden verstrekt, tenzij een papieren aanvraag of beschikking wordt gebruikt.

[5]

Deze informatie wordt niet verstrekt als de aanvrager een geautoriseerde marktdeel
nemer is.

[6]

Deze informatie wordt alleen verstrekt als de aanvraag betrekking heeft op het
gebruik van de regeling tijdelijke invoer en de douanewetgeving deze informatie
vereist.

[7]

Deze informatie wordt alleen gebruikt bij een papieren aanvraag.

[8]

Als het voornemen bestaat een publiek douane-entrepot type II te gebruiken, wordt
dit gegevenselement niet gebruikt.

[9]

Deze informatie wordt niet verstrekt indien artikel 162 van toepassing is.

[10]

Deze informatie wordt alleen verstrekt als artikel 162 van toepassing is.

[11]

Deze informatie kan niet worden verstrekt in de gevallen waarin in de douanewet
geving van de Unie is bepaald dat wordt afgezien van de eis om de goederen aan te
brengen.

[12]

In het geval van een aanvraag voor het gebruik van de regeling passieve veredeling
wordt dit gegevenselement niet gebruikt, tenzij om voorafgaande invoer van ver
vangende producten of veredelingsproducten wordt gevraagd.

[13]

Deze informatie wordt alleen in de beschikking verstrekt indien de vergunninghou
der niet is vrijgesteld van de verplichting om de goederen aan te brengen.

[14]

Deze informatie wordt alleen gebruikt in geval van een vergunning voor het gebruik
van de regeling actieve veredeling IM/EX.

[15]

Deze informatie wordt alleen gebruikt in geval van een vergunning voor het gebruik
van de regeling actieve veredeling IM/EX, actieve veredeling EX/IM zonder het
gebruik van INF of bijzondere bestemming.
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▼B
Nummer van
de voetnoot

Omschrijving van de voetnoot

[16]

Deze informatie wordt alleen verstrekt indien de aanvraag betrekking heeft op het
gebruik van de regeling actieve of passieve veredeling of bijzondere bestemming en
de bijzondere bestemming de veredeling van goederen betreft.

[17]

Deze informatie wordt alleen gebruikt indien de aanvraag betrekking heeft op het
gebruik van de regeling actieve of passieve veredeling.

[18]

In het geval van een aanvraag voor het gebruik van de regeling actieve veredeling
EX/IM wordt dit gegevenselement niet gebruikt, tenzij de rechten bij uitvoer van
toepassing zijn.

[19]

Deze informatie wordt alleen gebruikt als de aanvraag betrekking heeft op het
gebruik van de regeling actieve veredeling.
HOOFDSTUK 2
Aantekeningen op de gegevensvereisten

Inleiding
De omschrijvingen en aantekeningen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de
gegevenselementen die in de tabel met gegevensvereisten in hoofdstuk 1 zijn
genoemd.
Gegevensvereisten
Groep 1 — Informatie over aanvraag/beschikking
1/1.

Code soort aanvraag/beschikking

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Aanvraag:
Vermeld met behulp van de desbetreffende codes welke vergunning of beschik
king is aangevraagd.
Beschikking:
Vermeld met behulp van de desbetreffende codes het soort vergunning of be
schikking.
1/2.

Handtekening/authenticatie

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Aanvraag:
Papieren aanvragen worden ondertekend door de persoon die de aanvraag in
dient. De ondertekenaar moet tevens zijn hoedanigheid vermelden.
Aanvragen met behulp van een elektronische gegevensverwerkingstechniek wor
den geauthenticeerd door de persoon die de aanvraag indient (aanvrager of ver
tegenwoordiger).
Indien de aanvraag wordt ingediend met behulp van de geharmoniseerde EUinterface voor de bedrijven die de Commissie en de lidstaten in onderling overleg
hebben vastgesteld, wordt de aanvraag als geauthenticeerd beschouwd.
Beschikking:
Ondertekening van de papieren beschikkingen of anderszins authenticatie van de
beschikkingen met behulp van een elektronische gegevensverwerkingstechniek
door de persoon die over de vergunning, de bindende inlichtingen of de terug
betaling of kwijtschelding van invoer- of uitvoerrechten een beschikking heeft
gegeven.
Tabel kolom 1a:
Als de aanvrager een referentie heeft, kan deze hier worden ingevuld.
Tabel kolom 2:
De ondertekenaar moet altijd degene zijn die de aanvrager in zijn geheel ver
tegenwoordigt.
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▼B
1/3.

Soort aanvraag

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld met behulp van de desbetreffende code het soort aanvraag. Vermeld bij
een aanvraag voor een wijziging of, indien van toepassing, een verlenging van de
vergunning, tevens het juiste nummer van de beschikking in G.E. 1/6 Referen
tienummer beschikking.
1/4.

Geografische geldigheid — Unie

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld in afwijking van artikel 26 van het wetboek de gevallen waarin de
gevolgen van de beschikking zich beperken tot één of enkele lidstaten en ver
meld uitdrukkelijk de betrokken lidsta(a)t(en).
1/5.
voer

Geografische geldigheid — Landen gemeenschappelijk douanever

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld de landen waar de regeling gemeenschappelijk douanevervoer geldt en
waar de vergunning kan worden gebruikt.
1/6.

Referentienummer beschikking

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Een unieke referentie die door de bevoegde douaneautoriteit aan de beschikking
is toegekend.
1/7.

Beschikkende douaneautoriteit

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Het identificatienummer of de naam en adresgegevens van de douaneautoriteit
die de beschikking geeft.
Tabel kolom 1b:
Het identificatienummer of de handtekening en de naam van de douaneautoriteit
van de lidstaat die de beschikking heeft gegeven.
Tabel kolom 2:
Authenticatie en naam van de douanedienst van de lidstaat. Naargelang de struc
tuur van de douanedienst kan dit de naam van een regionale dienst zijn.
Groep 2 — Verwijzingen naar bewijsstukken, certificaten en vergunningen
2/1.

Andere aanvragen en ontvangen beschikkingen betreffende bindende
inlichtingen

Tabel kolom 1a:
Vermeld (ja/neen) of de aanvrager in de Unie een BTI-beschikking heeft aange
vraagd of ontvangen voor goederen die identiek of soortgelijk zijn aan de goe
deren die in deze titel zijn omschreven in G.E. 5/2 Omschrijving van de goederen
in deze titel en G.E. II/3 Handelsbenaming en aanvullende informatie in titel II.
Zo ja, moet ook de volgende informatie worden ingevuld:
Land van aanvraag: land waar de aanvraag is ingediend.
Plaats van aanvraag: plaats waar de aanvraag is ingediend.
Datum van aanvraag: de datum waarop de bevoegde douaneautoriteit zoals be
doeld in artikel 22, lid 1, derde alinea, van het wetboek de aanvraag heeft ont
vangen.
Referentienummer BTI-beschikking: referentienummer van de BTI-beschikking
die de aanvrager al heeft ontvangen. Dit deel is verplicht als de aanvrager na zijn
aanvraag BTI-beschikkingen heeft ontvangen.
Begindatum van de beschikking: de datum waarop de BTI-beschikking geldig
wordt.
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Goederencode: de op de BTI-beschikking vermelde code van de nomenclatuur.

Tabel kolom 1b:
Vermeld door de relevante gegevens te verstrekken of de aanvrager een BOIen/of een BTI-beschikking heeft aangevraagd of ontvangen voor identieke of
soortgelijke goederen als de goederen bedoeld in G.E. 5/1 Goederencode en
G.E. 5/2. Omschrijving van de goederen in deze titel of G.E. III/3 in titel III.
Zo ja, moet tevens het referentienummer van de BOI- en/of BTI-beschikking
worden verstrekt.

2/2.

Beschikkingen betreffende bindende inlichtingen afgegeven aan an
dere houders

Tabel kolom 1a:
Vermeld of de aanvrager weet heeft van aan andere houders verstrekte BTIbeschikkingen voor identieke of soortgelijke goederen als de goederen die zijn
omschreven in G.E. 5/2 Omschrijving van de goederen in deze titel en G.E. II/3
Handelsbenaming en aanvullende informatie in titel II. Informatie over bestaande
BTI-beschikkingen kan worden geraadpleegd in de openbare EBTI-databank die
via internet toegankelijk is.

Zo ja, zijn de volgende aanvullende elementen facultatief:

Referentienummer BTI-beschikking: referentienummer van de BTI-beschikking
waarvan de aanvrager op de hoogte is.

Begindatum van de beschikking: de datum waarop de BTI-beschikking geldig
wordt.

Goederencode: de op de BTI-beschikking vermelde code van de nomenclatuur.

Tabel kolom 1b:
Vermeld of, voor zover bekend bij de aanvrager, er reeds een BOI- en/of BTIbeschikking voor identieke of soortgelijke goederen is aangevraagd of afgegeven
in de Unie.

Zo ja, zijn de volgende aanvullende elementen facultatief:

Referentienummer van de BOI- en/of BTI-beschikking: referentienummer van de
BOI- en/of BTI-beschikking waarvan de aanvrager op de hoogte is.

Begindatum van de beschikking: de datum waarop de BOI- en/of BTI-beschik
king geldig wordt.

Goederencode: de op de BOI- en/of BTI-beschikking vermelde code van de
nomenclatuur.

2/3.
res

Hangende of afgelopen gerechtelijke of bestuursrechtelijke procedu

Tabel kolom 1a:
Vermeld of de aanvrager op de hoogte is van hangende gerechtelijke of bestuurs
rechtelijke procedures met betrekking tot een tariefindeling in de Unie, of een
reeds uitgesproken gerechtelijke beslissing in de Unie inzake de tariefindeling
met betrekking tot de omschreven goederen in G.E. 5/2. Omschrijving van de
goederen en G.E. II/3 Handelsbenaming en aanvullende informatie in titel II. Zo
ja, zijn de volgende aanvullende elementen facultatief:
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Vermeld de naam en adresgegevens van het gerecht, het referentienummer van
de hangende zaak en/of de uitspraak, en alle andere relevante informatie.

Tabel kolom 1b:
Vermeld of, voor zover bekend bij de aanvrager, de omschreven goederen in
G.E. 5/1 Goederencode en G.E. 5/2 Omschrijving van de goederen in deze titel
of in G.E. III/3 Voorwaarden aan de hand waarvan de oorsprong kan worden
bepaald in titel III, het voorwerp zijn van hangende gerechtelijke of bestuurs
rechtelijke procedures in de Unie met betrekking tot oorsprong of een reeds
uitgesproken gerechtelijke beslissing in de Unie inzake oorsprong.

Vermeld de naam en adresgegevens van het gerecht, het referentienummer van
de aanhangige zaak en/of het arrest, en alle andere relevante informatie.

2/4.

Bijgevoegde documenten

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Verstrek informatie over het soort en, indien van toepassing, het identificatie
nummer en/of de datum van afgifte van het(de) document(en) dat(die) bij de
aanvraag of de beschikking is(zijn) gevoegd. Vermeld ook het totale aantal van
de bijgevoegde documenten.

Vermeld, als het document de voortzetting bevat van informatie die elders in de
aanvraag of beschikking is verstrekt, een verwijzing naar het betrokken gege
venselement.

2/5.

Identificatienummer opslagruimte

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld indien van toepassing het identificatienummer dat door de beschikkende
douaneautoriteit aan de opslagruimte is toegekend.

Groep 3 — Partijen
3/1.

Aanvrager/houder van de vergunning of beschikking

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Aanvraag:
De aanvrager is degene die bij de douaneautoriteiten een beschikking aanvraagt.

Vermeld de naam en adresgegevens van de betrokkene.

Beschikking:
De houder van de beschikking is degene aan wie de beschikking is afgegeven.

De houder van de vergunning is degene aan wie de vergunning is afgegeven.

3/2.

Identificatie aanvrager/houder van de vergunning of beschikking

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Aanvraag:
De aanvrager is degene die bij de douaneautoriteiten een beschikking aanvraagt.
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Vermeld het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORI-nummer (Economic Operators
Registration and Identification — registratie en identificatie van marktdeel
nemers) van de betrokkene.

Indien de aanvraag wordt gedaan met behulp van een elektronische gegevens
verwerkingstechniek, wordt het EORI-nummer van de aanvrager altijd vermeld.

Beschikking:
De houder van de beschikking is degene aan wie de beschikking is afgegeven.

De houder van de vergunning is degene aan wie de vergunning is afgegeven.

3/3.

Vertegenwoordiger

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Verstrek relevante informatie over de vertegenwoordiger als de in G.E. 3/1 Aan
vrager/houder van de vergunning of beschikking of G.E. 3/2 Identificatie aan
vrager/houder van de vergunning of beschikking vermelde aanvrager vertegen
woordigd is.

Verstrek, als de beschikkende douaneautoriteit dat verlangt overeenkomstig ar
tikel 19, lid 2, van het wetboek, een exemplaar van het desbetreffende contract of
de desbetreffende volmacht of enig ander document waaruit de vertegenwoordi
gingsbevoegdheid van de status van de douanevertegenwoordiger blijkt.

3/4.

Identificatie vertegenwoordiger

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld het EORI-nummer van de vertegenwoordiger als de in G.E. 3/1 Aan
vrager/houder van de vergunning of beschikking of G.E. 3/2 Identificatie aan
vrager/houder van de vergunning of beschikking vermelde aanvrager vertegen
woordigd is.

Verstrek, indien de beschikkende douaneautoriteit dat verlangt overeenkomstig
artikel 19, lid 2, van het wetboek, een exemplaar van het desbetreffende contract
of de desbetreffende volmacht of enig ander document waaruit de vertegenwoor
digingsbevoegdheid van de status van de douanevertegenwoordiger blijkt.

3/5.

Naam en contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is
voor douanezaken

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Contactinformatie van de betrokkene (inclusief fax, indien van toepassing) die
gebruikt kan worden voor nader contact en nadere communicatie over douaneza
ken.

3/6.

Contactpersoon verantwoordelijk voor de aanvraag

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
De contactpersoon is verantwoordelijk voor het onderhouden van het contact met
de douane met betrekking tot de aanvraag.

Deze informatie wordt alleen verstrekt als het gaat om een andere persoon dan de
in G.E. 3/5 Naam en contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is
voor douanezaken vermelde persoon.

Vermeld de naam van de contactpersoon en telefoonnummer, e-mailadres (bij
voorkeur een functionele mailbox) en, indien van toepassing, een fax.
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3/7.

Persoon die aan het hoofd staat van het bedrijf dat de aanvraag heeft
ingediend, of die zeggenschap uitoefent over het beheer ervan

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld voor de toepassing van artikel 39, onder a), van het wetboek de
naam(namen) en volledige contactgegevens van de betrokkene(n) overeenkomstig
de wettelijke vestiging/vorm van het bedrijf dat de aanvraag heeft ingediend, met
name: de directeur/leidinggevende van de onderneming, de bestuurders en de
leden van de raad van bestuur, indien van toepassing. De gegevens moeten de
volledige naam en adresgegevens, de geboortedatum en het nationale identifica
tienummer bevatten.
3/8.

Eigenaar van de goederen

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld, wanneer van toepassing op grond van het desbetreffende artikel, de
naam en adresgegevens van de niet-Unie-eigenaar van de goederen die onder de
regeling tijdelijke invoer moeten worden geplaatst, zoals omschreven in G.E. 5/1
Goederencode en G.E. 5/2 Omschrĳving van de goederen
Groep 4 — Data, tijden, termijnen en plaatsen
4/1.

Plaats

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Aanvraag:
Plaats waar de aanvraag werd ondertekend of op andere wijze geauthenticeerd.
Beschikking:
Plaats waar de vergunning of beschikking betreffende een bindende oorsprong
sinlichting of betreffende terugbetaling of kwijtschelding van invoer- of uitvoer
rechten werd gegeven.
4/2.

Datum

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Aanvraag:
Datum waarop de aanvrager de aanvraag heeft ondertekend of op andere wijze
geauthenticeerd.
Beschikking:
De datum waarop de vergunning of beschikking betreffende een bindende in
lichting of betreffende terugbetaling of kwijtschelding van invoer- of uitvoer
rechten is gegeven.
4/3.

Plaats waar de hoofdadministratie voor douanedoeleinden wordt ge
voerd of toegankelijk is

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
De in artikel 22, lid 1, derde alinea, van het wetboek bedoelde hoofdadministratie
voor douanedoeleinden is de boekhouding die door de douaneautoriteiten wordt
beschouwd als de hoofdadministratie voor douanedoeleinden aan de hand waar
van de douaneautoriteiten het toezicht en de controle kunnen uitoefenen op alle
activiteiten waarop de betrokken vergunning betrekking heeft. De bestaande
commerciële, fiscale of andere boekhoudkundige gegevens van de aanvrager
kunnen als hoofdadministratie voor douanedoeleinden worden aanvaard als ze
de op een audit gebaseerde controles vergemakkelijken.
Vermeld het volledige adres van de locatie, inclusief de lidstaat waar het de
bedoeling is de hoofdadministratie te voeren of toegankelijk te stellen. De UN/
LOCODE kan het adres vervangen als die de betrokken locatie ondubbelzinnig
weergeeft.
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Tabel kolom 1a en 1b:
Bij bindende inlichtingen moet alleen informatie worden verstrekt wanneer de
gegevens betreffende het land afwijken van de gegevens die voor de identificatie
van de aanvrager zijn verstrekt.
4/4.

Plaats van administratievoering

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld het volledige adres van de locatie(s), inclusief de lidsta(a)t(en) waar de
administratie van de aanvrager wordt gevoerd of waar het de bedoeling is die te
voeren. De UN/LOCODE kan het adres vervangen als die de betrokken locatie
ondubbelzinnig weergeeft.
Deze informatie is noodzakelijk om de locatie van de administratie te identifice
ren met betrekking tot de goederen die op het adres zijn geplaatst dat in G.E. 4/8
Plaats van de goederen is vermeld.
4/5.

Eerste plaats van gebruik of veredeling

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld met behulp van de desbetreffende code het adres van de betrokken
plaats.
4/6.

[Gevraagd] Begindatum van de beschikking

Tabel kolom 1a en 1b:
De datum waarop de beschikking betreffende een bindende inlichting geldig
wordt.
Tabel kolom 2:
Vermeld de dag, de maand en het jaar overeenkomstig artikel 29.
Tabel kolom 3: 4a; 5; 6a; 6b; 7a tot en met 7e, 8a tot en met 8e en 9a tot en
met 9f:
Aanvraag:
De aanvrager kan verlangen dat de vergunning vanaf een specifieke dag geldig
wordt. Deze datum houdt echter rekening met de in artikel 22, leden 2 en 3, van
het wetboek gespecificeerde termijnen en de verlangde datum kan niet eerder zijn
dan de in artikel 22, lid 4, van het wetboek vermelde datum.
Beschikking:
De datum waarop de vergunning van kracht wordt.
Tabel kolom 4b:
Aanvraag:
De aanvrager kan verlangen dat de vergunning vanaf een specifieke dag geldig
wordt. Deze datum houdt echter rekening met de in artikel 22, leden 2 en 3, van
het wetboek gespecificeerde termijnen en kan niet eerder zijn dan de in artikel 22,
lid 4, van het wetboek vermelde datum.
Beschikking:
De begindatum van de eerste transactieperiode die door de autoriteit is vast
gesteld voor de berekening van uitgestelde betalingstermijn.
4/7.

Vervaldatum van de beschikking

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
De datum waarop de geldigheid van de vergunning of beschikking betreffende
een bindende inlichting verstrijkt.
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4/8.

Plaats van de goederen

Tabel kolom 4c:
Vermeld de naam en adresgegevens van de betrokken locatie, inclusief de post
code, indien van toepassing. Indien de aanvraag wordt ingediend met behulp van
een elektronische gegevensverwerkingstechniek, kan het adres door de relevante
code worden vervangen als die de betrokken locatie ondubbelzinnig weergeeft.

Tabel kolom 7e:
Vermeld met behulp van de desbetreffende code de identificator van de locatie
waar de weging van de bananen plaatsvindt.

Tabel kolommen 7b tot en met 7d:
Vermeld met behulp van de desbetreffende code de identificator van de locatie
waar de goederen zich kunnen bevinden wanneer ze onder een douaneregeling
zijn geplaatst.

Tabel kolom 9 a:
Vermeld met behulp van de desbetreffende code de identificator van de
plaats(en) waar de goederen zullen worden ontvangen onder de TIR-operatie.

Tabel kolom 9b:
Vermeld met behulp van de desbetreffende code de identificator van de
plaats(en) waar de goederen zullen worden geplaatst onder de regeling Uniedou
anevervoer.

Tabel kolom 9c:
Vermeld met behulp van de desbetreffende code de identificator van de
plaats(en) waar de goederen zullen worden ontvangen onder de regeling Unie
douanevervoer.

4/9.

Plaats(en) van veredeling of gebruik

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld met behulp van de relevante code het adres van de betrokken plaats(en).

4/10.

Douanekanto(o)r(en) van plaatsing

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld het(de) voorgestelde douanekanto(o)r(en) zoals bedoeld in artikel 1,
punt 16).

4/11.

Douanekanto(o)r(en) van aanzuivering

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld het(de) voorgestelde douanekanto(o)r(en).

4/12.

Douanekantoor van zekerheidstelling

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld het betrokken douanekantoor.

4/13.

Controlekantoor

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld het bevoegde douanekantoor zoals bedoeld in artikel 1, punt 35).
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4/14.

Douanekanto(o)r(en) van bestemming

Tabel kolommen 9a en 9c:
Vermeld het(de) douanekanto(o)r(en) van bestemming dat(die) verantwoordelijk
is(zijn) voor de plaats waar de goederen door de toegelaten geadresseerde in
ontvangst worden genomen.
Tabel kolom 9f:
Vermeld het(de) douanekanto(o)r(en) van bestemming dat(die) bevoegd is(zijn)
voor de luchthaven(s)/haven(s) van bestemming.
4/15.

Douanekanto(o)r(en) van vertrek

Tabel kolom 9b:
Vermeld het(de) douanekanto(o)r(en) van vertrek dat(die) verantwoordelijk
is(zijn) voor de plaats waar de goederen zullen worden geplaatst onder de rege
ling Uniedouanevervoer.
Tabel kolom 9f:
Vermeld het(de) douanekanto(o)r(en) van vertrek dat(die) bevoegd is(zijn) voor
de luchthaven(s)/haven(s) van vertrek.
4/16.

Termijn

Tabel kolom 6b:
Vermeld de termijn in minuten waarbinnen het douanekantoor controles kan
uitvoeren vóór het vertrek van de goederen.
Tabel kolom 7b:
Vermeld de termijn in minuten waarbinnen het douanekantoor van aanbrenging
het controlekantoor in kennis stelt van zijn voornemen om een controle uit te
voeren voordat de goederen worden geacht te zijn vrijgegeven.
Tabel kolom 7c:
Vermeld de termijn in minuten waarbinnen het douanekantoor blijk kan geven
van zijn voornemen om een controle uit te voeren voordat de goederen worden
geacht te zijn vrijgegeven.
Tabel kolommen 9a en 9c:
Vermeld de termijn in minuten waarbinnen de toegelaten geadresseerde de toe
stemming tot lossen ontvangt.
Tabel kolom 9b:
Vermeld de termijn in minuten waarover het douanekantoor van vertrek na
indiening van de aangifte voor douanevervoer door de toegelaten afzender be
schikt om vóór het vrijgeven en het vertrek van de goederen alle noodzakelijke
controles te verrichten.
4/17.

Aanzuiveringstermijn

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld de geraamde termijn in maanden die nodig is voor het uitvoeren van de
handelingen of het gebruik in het kader van de gevraagde bijzondere douanere
geling.
Vermeld of de automatische verlenging van de aanzuiveringstermijn overeen
komstig artikel 174, lid 2, van toepassing is.
Tabel kolom 8a:
De beschikkende douaneautoriteit kan in de vergunning specificeren dat de aan
zuiveringstermijn eindigt op de laatste dag van de maand, het kwartaal of het
semester die of dat volgt op de maand, het kwartaal of het semester waarin de
aanzuiveringstermijn is begonnen.
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4/18.

Aanzuiveringsafrekening

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld of het gebruik van de aanzuiveringsafrekening noodzakelijk is.
Zo ja, vermeld de termijn zoals bedoeld in artikel 175, lid 1, waarbinnen de
vergunninghouder de aanzuiveringsafrekening bij het controlekantoor indient.
Specificeer indien van toepassing de inhoud van de aanzuiveringsafrekening
overeenkomstig artikel 175, lid 3.
Groep 5 — Identificatie van de goederen
5/1.

Goederencode

Tabel kolom 1a:
Aanvraag:
Vermeld de code van de douanenomenclatuur waaronder de goederen zullen
worden ingedeeld naar verwachting van de aanvrager.
Beschikking:
De code van de douanenomenclatuur waaronder de goederen in de douaneno
menclatuur moeten worden ingedeeld.
Tabel kolom 1b:
Aanvraag:
De post/onderverdeling (code van de douanenomenclatuur) waaronder de goede
ren zodanig nauwkeurig worden ingedeeld dat het mogelijk is de regel vast te
stellen voor het bepalen van de oorsprong. Vermeld de 8-cijferige code van de
gecombineerde nomenclatuur wanneer de aanvrager van de BOI de houder van
een BTI is voor dezelfde goederen.
Beschikking:
De post/onderverdeling of de 8-cijferige code van de gecombineerde nomencla
tuur zoals vermeld in de aanvraag.
Tabel kolom 3:
Vermeld de 8-cijferige code van de gecombineerde nomenclatuur van de goede
ren.
Tabel kolom 4c:
Vermeld de 8-cijferige code van de gecombineerde nomenclatuur, de Taric-code
en, indien van toepassing, de aanvullende Taric-code(s) en de nationale aanvul
lende code(s) van de betrokken goederen.
Tabel kolommen 7c tot en met 7d:
Vermeld ten minste de eerste 4 cijfers van de code van de gecombineerde
nomenclatuur van de betrokken goederen.
Tabel kolommen 8a en 8b:
Vermeld de eerste 4 cijfers van de code van de gecombineerde nomenclatuur van
de goederen die onder de regeling actieve of passieve verdeling moeten worden
geplaatst.
De 8-cijferige code van de gecombineerde nomenclatuur moet worden vermeld
wanneer:
equivalente goederen of het systeem uitwisselingsverkeer zullen worden gebruikt;
goederen onder bijlage 71-02 vallen;
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goederen niet onder bijlage 71-02 vallen en de economische voorwaarde-code 22
(de-minimisregel) wordt gebruikt.

Tabel kolom 8c:
1) Vermeld, als de aanvraag betrekking heeft op goederen die onder een andere
bijzondere regeling moeten worden geplaatst dan die onder (2) hieronder,
indien van toepassing, de 8-cijferige code van de gecombineerde nomencla
tuur (1e onderverdeling), de Taric-code (2e onderverdeling) en, indien van
toepassing, de aanvullende Taric-code(s) (3e onderverdeling).

2) Als de aanvraag betrekking heeft op goederen in het kader van de bijzondere
bepalingen (deel A en B) in het eerste deel, inleidende bepalingen, titel II van
de gecombineerde nomenclatuur (producten bestemd voor bepaalde soorten
schepen en voor boor- en werkeilanden/burgerluchtvaartuigen en producten
bestemd voor burgerluchtvaartuigen), zijn de codes van de gecombineerde
nomenclatuur niet vereist.

Tabel kolom 8d:
Vermeld de eerste 4 cijfers van de code van de gecombineerde nomenclatuur van
de goederen die onder de regeling tijdelijke invoer moeten worden geplaatst.

Tabel kolom 8e:
Vermeld de eerste 4 cijfers van de code van de gecombineerde nomenclatuur van
de goederen die onder de regeling douane-entrepot moeten worden geplaatst.

Als de aanvraag betrekking heeft op verschillende soorten goederen, kan het
gegevenselement niet worden ingevuld. Omschrijf in dat geval de aard van de
goederen die moeten worden opgeslagen in de betrokken opslagruimte in G.E.
5/2 Omschrĳving van de goederen

Wanneer equivalente goederen worden gebruikt in het kader van de regeling
douane-entrepot, moet de 8-cijferige code van de gecombineerde nomenclatuur
worden vermeld.

5/2.

Omschrĳving van de goederen

Tabel kolom 1a:
Aanvraag:
Gedetailleerde omschrĳving van de goederen waardoor ze kunnen worden ge
ïdentificeerd en in de douanenomenclatuur kunnen worden ingedeeld. Hierin
moeten ook gegevens worden opgenomen over de samenstelling van de goederen
en alle onderzoeksmethoden die worden gebruikt om deze samenstelling te be
palen, wanneer de indeling hiervan afhankelĳk is. Gegevens die de aanvrager
vertrouwelijk acht moeten worden ingevuld in G.E. II/3 Handelsbenaming en
aanvullende informatie van titel II.

Beschikking:
Een voldoende nauwkeurige omschrijving van de goederen om deze zonder enige
twijfel te kunnen herkennen en de in de BTI-beschikking omschreven goederen
gemakkelijk in verband te brengen met de goederen die voor de afhandeling van
douaneformaliteiten worden aangebracht. Ze hoeft geen gegevens te bevatten die
de aanvrager in de BTI-aanvraag als vertrouwelijk heeft aangemerkt.

Tabel kolom 1b:
Aanvraag:
Gedetailleerde omschrijving van de goederen waardoor ze kunnen worden ge
ïdentificeerd.
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Beschikking:
Een voldoende nauwkeurige omschrijving van de goederen om deze zonder enige
twijfel te kunnen herkennen en de in de BOI-beschikking omschreven goederen
gemakkelijk in verband te brengen met de goederen die worden aangebracht.

Tabel kolom 3:
Vermeld de handelsbenaming van de goederen.

Tabel kolom 4c:
Vermeld de gebruikelijke handelsbenaming van de goederen of hun omschrijving
in het douanetarief. De omschrijving moet overeenkomen met die in de in G.E.
VIII/1 Titel tot invordering bedoelde douaneaangifte.

Vermeld het aantal, de soort, de merken en de identificatienummers van de colli,
Vermeld in het geval van onverpakte goederen het aantal voorwerpen of vermeld
„los gestort”.

Tabel kolommen 7a tot en met 7d en 8d:
Vermeld de handelsbenaming en/of technische omschrijving van de goederen. De
handelsbenaming en/of technische beschrijving moet voldoende duidelijk en
nauwkeurig zijn om op de aanvraag te kunnen beschikken.

Tabel kolommen 8a en 8b:
Vermeld de handelsbenaming en/of technische omschrijving van de goederen.

De handelsbenaming en/of technische beschrijving moet voldoende duidelijk en
nauwkeurig zijn om op de aanvraag te kunnen beschikken. Verstrek gegevens
over de handelskwaliteit en technische kenmerken van de goederen wanneer het
voornemen bestaat equivalente goederen of het systeem uitwisselingsverkeer te
gebruiken.

Tabel kolom 8c:
Vermeld de handelsbenaming en/of technische omschrijving van de goederen. De
handelsbenaming en/of technische beschrijving moet voldoende duidelijk en
nauwkeurig zijn om op de aanvraag te kunnen beschikken.

Als de aanvraag betrekking heeft op goederen in het kader van de bijzondere
bepalingen (deel A en B) in het eerste deel, inleidende bepalingen, titel II van de
gecombineerde nomenclatuur (producten bestemd voor bepaalde soorten schepen
en voor boor- en werkeilanden/burgerluchtvaartuigen en producten bestemd voor
burgerluchtvaartuigen), moet de aanvrager bv. vermelden: „Burgerluchtvaartuigen
en delen daarvan/inleidende bepalingen, deel B van de gecombineerde nomen
clatuur”.

Tabel kolommen 5 en 8e:
Vermeld ten minste of het landbouw- en/of industriële goederen betreft.

5/3.

Hoeveelheid goederen

Tabel kolom 1a:
Dit gegevenselement wordt alleen gebruikt als een periode van verlengd gebruik
is toegekend en vermeldt de hoeveelheid van de goederen en de eenheden ervan
die kunnen worden vrijgemaakt onder dekking van die periode van verlengd
gebruik. De eenheden worden uitgedrukt in aanvullende eenheden in de zin
van de gecombineerde nomenclatuur (bijlage I bij Verordening (EEG) nr.
2658/87 van de Raad).
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Tabel kolom 4c:
Vermeld de nettohoeveelheid van de goederen, uitgedrukt in aanvullende een
heden in de zin van de gecombineerde nomenclatuur (bijlage I bij Verordening
(EEG) nr. 2658/87 van de Raad).
Tabel kolommen 7b en 7d:
Vermeld de geraamde hoeveelheid van de goederen die per maand onder een
douaneregeling moeten worden geplaatst met behulp van de gegeven vereenvou
diging.
Tabel kolom 8a tot en met 8d:
Vermeld de geraamde totale hoeveelheid van de goederen die bestemd zijn om
onder de bijzondere regeling te worden geplaatst tijdens de geldigheidsduur van
de vergunning.
Als de aanvraag betrekking heeft op goederen in het kader van de bijzondere
bepalingen (deel A en B) in het eerste deel, inleidende bepalingen, titel II van de
gecombineerde nomenclatuur (producten bestemd voor bepaalde soorten schepen
en voor boor- en werkeilanden/burgerluchtvaartuigen en producten bestemd voor
burgerluchtvaartuigen), is het niet noodzakelijk om gegevens te verstrekken over
de hoeveelheid van de goederen.
5/4.

Waarde van de goederen

Tabel kolom 4b:
Verstrek informatie over de geraamde waarde van de goederen die bestemd zijn
om onder de vergunning te vallen.
Tabel kolommen 8a, 8b en 8d:
Vermeld de geraamde maximale waarde in EUR van de goederen die bestemd
zijn om onder de bijzondere regeling te worden geplaatst. De waarde kan ter
aanvulling worden vermeld in een andere valuta dan de euro.
Tabel kolom 8c:
Vermeld de geraamde maximale waarde in EUR van de goederen die bestemd
zijn om onder de bijzondere regeling te worden geplaatst. De waarde kan ter
aanvulling worden vermeld in een andere valuta dan de euro.
5/5.

Opbrengstpercentage

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld het geraamde opbrengstpercentage of het geraamde gemiddelde op
brengstpercentage of, in voorkomend geval, de wijze waarop dit percentage
wordt bepaald.
5/6.

Equivalente goederen

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Equivalente goederen zijn Uniegoederen die in plaats van de onder een andere
bijzondere regeling dan de regeling douanevervoer geplaatste goederen worden
opgeslagen, gebruikt of verwerkt.
Aanvraag:
Wanneer het voornemen bestaat om equivalente goederen te gebruiken, vermeld
de 8-cijferige code van de gecombineerde nomenclatuur, de handelskwaliteit en
de technische kenmerken van de equivalente goederen zodat douaneautoriteiten
de noodzakelijke vergelijking kunnen maken tussen de equivalente goederen en
de goederen die ze vervangen.
De relevante codes in G.E. 5/8. Identificatie van de goederen kunnen gebruikt
worden om ondersteunende maatregelen voor te stellen die nuttig kunnen zijn
voor deze vergelijking.
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Vermeld of de niet-Uniegoederen onderworpen zouden zijn aan antidumping
rechten, compenserende rechten, vrijwaringsrechten of andere aanvullende rech
ten als gevolg van een schorsing van concessies, indien ze voor het vrije verkeer
werden aangegeven.

Vergunning:
Specificeer de maatregelen om vast te stellen dat aan de voorwaarden is voldaan
om de equivalente goederen te gebruiken.

Tabel kolom 8a:
Vermeld de relevante gegevens wanneer de equivalente goederen zich in een
verder gevorderd fabricagestadium bevinden of in betere staat zijn dan de Unie
goederen (in geval van herstellingen).

5/7.

Veredelingsproducten

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld de gegevens van alle veredelingsproducten die uit de handelingen zijn
ontstaan en vermeld het hoofdveredelingsproduct en de secundaire veredelings
producten die, in voorkomend geval, anders dan het hoofdveredelingsproduct
bijproducten zijn van het veredelingsproces.

Code van de gecombineerde nomenclatuur en Omschrijving: toelichtingen met
betrekking tot G.E. 5/1 Goederencode en 5/2 Omschrijving van de goederen zijn
van toepassing.

5/8.

Identificatie van de goederen

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld de beoogde identificatiemaatregelen door ten minste een van de rele
vante codes te gebruiken.

Tabel kolommen 8a, 8b en 8e:
Deze informatie hoeft niet ingevuld te worden in het geval van de regeling
douane-entrepot of actieve veredeling of passieve veredeling met equivalente
goederen. In plaats daarvan wordt G.E. 5/6 Equivalente goederen gebruikt.

Deze informatie wordt niet verstrekt in het geval van passieve veredeling met het
systeem uitwisselingsverkeer. In plaats daarvan wordt G.E. XVIII/2 Vervangende
producten in titel XVIII ingevuld.

5/9.

Uitgesloten categorieën goederen of overbrenging van goederen

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Specificeer de goederen die van de vereenvoudiging zijn uitgesloten door gebruik
te maken van de 6-cijferige nomenclatuurcode van het geharmoniseerde systeem.

Groep 6 — Voorwaarden
6/1.

Verboden en beperkingen

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld eventuele verboden en beperkingen die op nationaal of Unieniveau van
toepassing zijn op de goederen en/of de betrokken regeling in de lidsta(a)t(en)
van aanbrenging.

Specificeer de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uit te
voeren controles of formaliteiten voorafgaand aan het vrijgeven van de goederen.
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6/2.

Economische voorwaarden

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
De regeling actieve of passieve veredeling kan alleen worden gebruikt wanneer
de wezenlijke belangen van producenten in de Unie niet worden geschaad door
een vergunning voor een regeling veredeling (economische voorwaarden).
In de meeste gevallen is een onderzoek naar de economische voorwaarden niet
noodzakelijk. In bepaalde gevallen moet echter een dergelijk onderzoek op het
niveau van de Unie worden uitgevoerd.
Voor elke code van de gecombineerde nomenclatuur die in G.E. 5/1 Goederen
code is vermeld, moet ten minste een van de relevante codes worden gebruikt
waarin de economische voorwaarden worden omschreven. De aanvrager kan
nadere gegevens verstrekken, met name wanneer een onderzoek naar de eco
nomische voorwaarden is vereist.
6/3.

Algemene opmerkingen

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Algemene informatie over de verplichtingen en/of formaliteiten die uit de ver
gunning voortvloeien.
Verplichtingen die voortvloeien uit de vergunning, met name wat de verplichting
betreft om de beschikkende autoriteit in kennis te stellen van eventuele verande
ringen in de onderliggende feiten en omstandigheden, overeenkomstig artikel 23,
lid 2, van het wetboek.
De beschikkende douaneautoriteit specificeert de gegevens met betrekking tot het
recht op beroep overeenkomstig artikel 44 van het wetboek.
Tabel kolom 4c:
Vermeld de vereisten waaraan de goederen tot aan de implementatie van de
beschikking moeten blĳven voldoen.
De beschikking bevat indien van toepassing een vermelding die de houder van de
beschikking ervan in kennis stelt dat hĳ bĳ het aanbrengen van de goederen het
origineel van de beschikking aan het uitvoerende douanekantoor van zĳn keuze
moet overleggen.
Tabel kolommen 7a en 7c:
De vergunning specificeert dat wordt afgezien van de eis een aanvullende aan
gifte in te dienen in de in artikel 167, lid 2, van het wetboek omschreven
gevallen.
Er kan worden afgezien van de eis een aanvullende aangifte in te dienen als aan
de voorwaarden in artikel 167, lid 3, is voldaan.
Tabel kolommen 8a en 8b:
Vergunningen voor het gebruik van actieve veredeling EX/IM of passieve ver
edeling EX/IM waarbij één of meer dan één lidstaat betrokken is, en vergunnin
gen voor het gebruik van actieve veredeling IM/EX of passieve veredeling
IM/EX waarbij meer dan één lidstaat betrokken is, bevatten de verplichtingen
waarin artikel 176, lid 1, voorziet.
Vergunningen voor het gebruik van actieve veredeling IM/EX waarbij één lid
staat betrokken is, bevatten de verplichting waarin artikel 175, lid 5, voorziet.
Specificeer of de veredelingsproducten of -goederen die onder de regeling actieve
veredeling IM/EX zijn geplaatst, bestemd zijn om in het vrije verkeer te worden
gebracht overeenkomstig artikel 170, lid 1.
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Tabel kolommen 9a en 9c:
Specificeer of er acties zijn vereist voordat de toegelaten geadresseerde over de
ontvangen goederen mag beschikken.

Vermeld de operationele en controlemaatregelen waaraan de toegelaten geadres
seerde moet voldoen. Vermeld, indien van toepassing, eventuele specifieke voor
waarden met betrekking tot doorvoerwerkzaamheden die door het(de) douanekan
to(o)r(en) van bestemming buiten normale werktijd worden verricht.

Tabel kolom 9b:
Specificeer dat de toegelaten afzender een aangifte voor douanevervoer bĳ het
douanekantoor van vertrek indient voordat de goederen worden vrĳgegeven.

Vermeld de operationele en controlemaatregelen waaraan de toegelaten afzender
moet voldoen. Vermeld, indien van toepassing, eventuele specifieke voorwaarden
met betrekking tot doorvoerwerkzaamheden die door het(de) douanekanto(o)r(en)
van vertrek buiten normale werktijd worden verricht.

Tabel kolom 9d:
Specificeer of de veiligheidsgerelateerde praktijken in bijlage A van ISO 17712
van toepassing zijn op het gebruik van verzegelingen van een bijzonder model.

Beschrijf de bijzonderheden van juiste controle en administratievoering met be
trekking tot de zegels voorafgaand aan de toepassing en het gebruik ervan.

Beschrijf de acties die moeten worden ondernomen als een anomalie of mani
pulatie wordt opgemerkt.

Specificeer de behandeling van de zegels na gebruik.

De gebruiker van verzegelingen van een bijzonder model gaat niet over tot het
nabestellen, hergebruiken of dupliceren van de unieke verzegelingsnummers of
-kenmerken, tenzij de douaneautoriteit hierin toestemt.

Tabel kolom 9f:
Vermeld de operationele en controlemaatregelen waaraan de vergunninghouder
moet voldoen.

Groep 7 — Activiteiten en procedures
7/1.

Soort transactie

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld (ja/neen) of de aanvraag betrekking heeft op een invoer- of uitvoer
verrichting door de beoogde verrichting te specificeren waarvoor de BTI- of
BOI-beschikking bestemd is om te worden gebruikt. Het soort bijzondere rege
ling moet worden gespecificeerd.

7/2.

Soort douaneregeling

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld de douaneregeling(en) die de aanvrager toe wenst te passen. Vermeld
indien van toepassing het referentienummer van de desbetreffende vergunning als
dat niet kan worden afgeleid uit andere gegevens in de aanvraag. Indien de
desbetreffende vergunning nog niet verleend, vermeld het registratienummer
van de betrokken vergunning.
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7/3.

Soort aangifte

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld het soort douaneaangifte (standaard, vereenvoudigd of inschrijving in de
administratie van de aangever) dat de aanvrager wenst te gebruiken.
Vermeld voor vereenvoudigde aangiften het referentienummer van de vergunning
als dat niet kan worden afgeleid uit andere gegevens in de aanvraag. Indien de
vergunning voor vereenvoudigde aangifte nog niet is verleend, vermeld het re
gistratienummer van de betrokken aanvraag.
Vermeld voor inschrijving in de administratie het referentienummer van de ver
gunning als dat niet kan worden afgeleid uit andere gegevens in de aanvraag.
Indien de vergunning voor inschrijving in de administratie nog niet is verleend,
vermeld het registratienummer van de betrokken aanvraag.
7/4.

Aantal handelingen (zendingen)

Tabel kolom 4a:
Vermeld het aantal verzendingen met betrekking tot de recente periode van
twaalf maanden wanneer de doorlopende zekerheid gebruikt zal worden voor
bestaande douaneschulden of om goederen onder een bijzondere regeling te
plaatsen.
Tabel kolommen 6b, 7a, 7c en 7d:
Geef een schatting van het aantal keren per maand dat de aanvrager de ver
eenvoudiging zal gebruiken.
Tabel kolom 7b:
Geef een schatting van het aantal keren per maand en per lidstaat van aanbren
ging dat de aanvrager de vereenvoudiging zal gebruiken.
Tabel kolom 9a:
Geef een schatting van het aantal keren per maand dat de aanvrager goederen
onder de TIR-operatie zal ontvangen.
Tabel kolom 9b:
Geef een schatting van het aantal keren per maand dat de aanvrager goederen
onder de regeling Uniedouanevervoer zal verzenden.
Tabel kolom 9c:
Geef een schatting van het aantal keren per maand dat de aanvrager goederen
onder de regeling Uniedouanevervoer zal ontvangen.
Tabel kolommen 9d tot en met 9f:
Geef een schatting van het aantal keren per maand dat de aanvrager van de
regeling Uniedouanevervoer gebruik zal maken.
7/5.

Gegevens over de voorgenomen werkzaamheden

Tabel kolommen 8a, 8b, 8c, 8e tot en met 8f:
Omschrijf de aard van de voorgenomen werkzaamheden of het te verrichten
gebruik (bv. gegevens over de werkzaamheden in het kader van een loonver
edelingscontract of het soort gebruikelijke behandelingen onder de regeling ac
tieve veredeling) ten aanzien van de goederen in de bijzondere regeling.
Als de aanvrager de veredeling van de goederen onder de regeling actieve ver
edeling of de regeling bijzondere bestemming in een douane-entrepot wenst te
verrichten overeenkomstig artikel 241 van het wetboek, verstrekt hij de relevante
gegevens.
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Vermeld indien van toepassing de naam, adresgegevens en functie van andere
betrokkenen.
De goederen die onder de regeling douane-entrepot of een veredelingsregeling
worden geplaatst, kunnen gebruikelijke behandelingen ondergaan om hun bewa
ring in goede staat te verzekeren, hun presentatie of handelskwaliteit te verbete
ren of de distributie of wederverkoop ervan voor te bereiden. Wanneer de ge
bruikelijke behandelingen bestemd zijn om te worden verricht onder de regeling
actieve of passieve veredeling, moet worden verwezen naar het(de) relevante
punt(en) in bijlage 71-03.
Tabel kolom 7b:
Geef een overzicht van de zakelijke transacties/activiteiten en de overbrenging
van goederen onder de regeling gecentraliseerde vrijmaking.
Tabel kolom 8d:
Beschrijf de aard van het geplande gebruik van de goederen die onder de rege
ling tijdelijke invoer moeten worden geplaatst.
Vermeld het desbetreffende artikel dat moet worden toegepast om voor volledige
vrijstelling van invoerrechten in aanmerking te komen.
Omschrijf de te produceren goederen en vermeld de hoeveelheid ervan wanneer
een aanvraag wordt gedaan om in aanmerking te komen voor volledige vrijstel
ling van invoerrechten overeenkomstig de artikelen 229 of 230.
Groep 8 — Overige
8/1.

Soort hoofdadministratie

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Specificeer het soort hoofdadministratie door gegevens te verstrekken over het
systeem dat zal worden gebruikt, inclusief de software.
8/2.

Soort administratie

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Specificeer het soort administratie door gegevens te verstrekken over het systeem
dat zal worden gebruikt, inclusief de software.
Aan de hand van die administratie moeten de douaneautoriteiten toezicht kunnen
uitoefenen op de betrokken regeling, met name wat betreft de identificatie, de
douanestatus en het verkeer van de onder die regeling geplaatste goederen.
8/3.

Toegang tot gegevens

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Specificeer de manieren waarop de douaneautoriteiten kunnen beschikken over
de bijzonderheden van de douaneaangifte of de aangifte voor douanevervoer.
8/4.

Monsters enz.

Tabel kolom 1a:
Vermeld (ja/neen) of monsters, foto’s, brochures of andere documenten die de
douaneautoriteiten bĳ het vaststellen van de juiste indeling van de goederen in de
douanenomenclatuur van nut kunnen zĳn, als bijlagen zijn bijgevoegd.
Wanneer een monster is toegevoegd, moet worden aangegeven of het al dan niet
moet worden teruggezonden.
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Tabel kolom 1b:
Vermeld de bijvoeging van monsters, foto’s, brochures of andere documenten
betreffende zowel de samenstelling van de goederen als de daarin verwerkte
materialen, waaruit blĳkt welk fabricageprocédé of welke be- of verwerking
deze materialen hebben ondergaan.
8/5.

Aanvullende informatie

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld eventuele aanvullende informatie als die van nut wordt geacht.
8/6.

Zekerheidstelling

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld of voor de betrokken vergunning een zekerheid wordt verlangd. Zo ja,
vermeld dan het referentienummer van de verstrekte zekerheid voor de betrokken
vergunning.
8/7.

Bedrag zekerheid

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Voer het bedrag in van de zekerheidstelling per aangifte of in het geval van een
doorlopende zekerheid, het bedrag dat gelijk is aan het deel van het referentie
bedrag dat is toegewezen aan de specifieke vergunning voor tijdelijke opslag of
een bijzondere regeling.
8/8.

Overdracht van rechten en plichten

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Aanvraag:
Verstrek informatie over de overnemer en de voorgestelde overdrachtsformalitei
ten wanneer overeenkomstig artikel 218 van het wetboek een vergunning wordt
aangevraagd voor de overdracht van rechten en plichten tussen houders van de
regeling. Een dergelijk verzoek kan ook in een later stadium bij de bevoegde
douaneautoriteit worden ingediend, als de aanvraag eenmaal is aanvaard en de
vergunning voor een bijzondere regeling is verleend.
Vergunning:
Specificeer de voorwaarden waaronder de overdracht van rechten en plichten kan
worden verricht. Specificeer de redenen voor de afwijzing als het verzoek voor
de overdracht van rechten en plichten wordt afgewezen.
8/9.

Trefwoorden

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermelding van de relevante trefwoorden aan de hand waarvan de douaneauto
riteiten in de lidstaat van afgifte de beschikking betreffende een bindende in
lichting hebben geïndexeerd. Deze indexering (met behulp van trefwoorden) ver
gemakkelijkt de identificatie van de desbetreffende beschikkingen betreffende
bindende inlichtingen die door douaneautoriteiten in andere lidstaten zijn gege
ven.
8/10.

Gegevens over de opslagruimten

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Verstrek informatie over de bedrijfsruimten of andere locaties voor tijdelijke
opslag of douane-entrepot die bestemd zijn om te worden gebruikt als opslag
ruimten.
Tot deze informatie kunnen gegevens behoren over de materiële kenmerken van
de ruimten, de uitrusting die voor de opslagactiviteiten wordt gebruikt alsook, in
het geval van speciaal uitgeruste opslagruimten, andere noodzakelijke informatie
om na te gaan of artikel 117, onder b), en artikel 202 respectievelijk worden
nageleefd.
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8/11.

Opslag van Uniegoederen

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld (ja/neen) of het voornemen bestaat Uniegoederen in een douane-entre
pot of een tijdelijke opslagruimte op te slaan.

Een verzoek voor de opslag van Uniegoederen kan ook in een later stadium bij
de beschikkende douaneautoriteit worden ingediend, als de aanvraag eenmaal is
aanvaard en de vergunning voor het beheer van opslagruimten is verleend.

Tabel kolom 8e:
Vergunning:
Specificeer de regels voor de gescheiden boekhouding als het voornemen bestaat
Uniegoederen op te slaan in een opslagruimte op grond van de regeling douaneentrepot en de voorwaarden in artikel 177 van toepassing zijn.

8/12.

Toestemming voor bekendmaking in de lijst van vergunninghouders

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Vermeld (ja/neen) of de aanvrager instemt met bekendmaking in de openbare lijst
van vergunninghouders van de volgende gegevens van de vergunning die hij/zij
aanvraagt:

houder van de vergunning

Soort vergunning

Datum van inwerkingtreding of, indien van toepassing, geldigheidsduur

Lidstaat van de beschikkende douaneautoriteit

Bevoegd douanekantoor/controlekantoor

8/13.

Berekening van het bedrag aan invoerrechten overeenkomstig arti
kel 86, lid 3, van het wetboek

Alle relevante kolommen van de tabel worden gebruikt:
Aanvraag:
Vermeld (ja/neen) of de aanvrager het bedrag aan invoerrechten overeenkomstig
artikel 86, lid 3, van het wetboek wenst te berekenen.

Indien het antwoord „neen” is, moet artikel 85 van het wetboek worden toege
past, hetgeen betekent dat het bedrag aan invoerrechten wordt vastgesteld op
basis van de tariefindeling, douanewaarde, hoeveelheid, aard en oorsprong van
de goederen op het tijdstip waarop de douaneschuld is ontstaan.

Beschikkingen:
Indien de vergunninghouder de invoerrechten overeenkomstig artikel 86, lid 3,
van het wetboek wenst te berekenen, is in de vergunning voor actieve veredeling
bepaald dat de desbetreffende veredelingsproducten niet rechtstreeks of onrechts
treeks door de vergunninghouder mogen worden ingevoerd en binnen de termijn
van één jaar na hun wederuitvoer in het vrije verkeer mogen worden gebracht.
De veredelingsproducten mogen echter wel rechtstreeks of onrechtstreeks door de
vergunninghouder worden ingevoerd en binnen de termijn van één jaar na hun
wederuitvoer in het vrije verkeer worden gebracht als het bedrag van de invoer
rechten overeenkomstig artikel 86, lid 3, van het wetboek is vastgesteld.
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TITEL II
Aanvraag voor en beschikking betreffende een bindende tariefinlichting
HOOFDSTUK 1
Specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag voor en de beschikking
betreffende een bindende tariefinlichting
Tabel met gegevensvereisten
Volgnr. G.E.

Naam G.E.

Status

II/1

Vernieuwing van een BTI-beschikking

A [*]

II/2

Douanenomenclatuur

A [*]

II/3

Handelsbenaming en aanvullende informa C [*] A [+]
tie

II/4

Motivering van de indeling van de goede A [+]
ren

II/5

Door de aanvrager verstrekte stukken op A [+]
basis waarvan de BTI-beschikking is gege
ven

II/6

Afbeeldingen

B

II/7

Datum van aanvraag

A [+]

II/8

Einddatum van verlengd gebruik

A [+]

II/9

Reden van ongeldigmaking

A [+]

II/10

Registratienummer van de aanvraag

A [+]

De status en de merktekens in bovenstaande tabel met gegevensvereisten komen
overeen met de omschrijving in hoofdstuk 1 van titel I.
HOOFDSTUK 2
Aantekeningen op de specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag voor en
de beschikking betreffende een bindende tariefinlichting
Inleiding
De omschrijvingen en aantekeningen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de
gegevenselementen die in de tabel met gegevensvereisten in hoofdstuk 1 zijn
genoemd.
Gegevensvereisten
II/1.

Vernieuwing van een BTI-beschikking

Vermeld (ja/neen) of de aanvraag een vernieuwing van een BTI-beschikking
betreft. Zo ja, verstrek de relevante gegevens.
II/2.

Douanenomenclatuur

Vermeld in welke nomenclatuur de goederen moeten worden ingedeeld door
slechts in één vakje een „x” in te vullen.
De vermelde nomenclaturen zijn:
— de gecombineerde nomenclatuur (GN), waarin de tariefindeling van de goe
deren in de Unie wordt bepaald op achtcijferniveau;
— Taric, bestaande uit een extra negende en tiende cijfer die de tarifaire en niettarifaire maatregelen in de Unie weerspiegelen, zoals tariefschorsingen, tarief
contingenten, antidumpingrechten, enz. en die tevens vanaf het elfde en daar
opvolgende cijfer uit aanvullende Taric-codes en nationale aanvullende codes
kan bestaan;
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— de restitutienomenclatuur, die betrekking heeft op de landbouwproducten
nomenclatuur voor de uitvoerrestituties.

Specificeer de betrokken nomenclatuur als deze niet in de lijst is opgenomen.

II/3.

Handelsbenaming en aanvullende informatie

Aanvraag:
Vermeld de gegevens die de aanvrager als vertrouwelijk wenst te behandelen,
inclusief het fabrieks- of handelsmerk en het modelnummer van de goederen.

In bepaalde gevallen, zoals wanneer monsters zijn verstrekt, kan de betrokken
dienst foto’s nemen (bv. van de verstrekte monsters) of goederen door een
laboratorium laten onderzoeken. De aanvrager moet duidelijk vermelden of der
gelijke foto’s, onderzoeksresultaten enz. geheel of gedeeltelijk als vertrouwelijk
moeten worden behandeld. Informatie die niet als vertrouwelijk is aangemerkt,
wordt in de openbare EBTI-databank gepubliceerd en is toegankelijk via internet.

Beschikking:
Dit gegevensveld bevat alle gegevens die de aanvrager in de BTI-aanvraag als
vertrouwelijk heeft aangemerkt en de door de douaneautoriteiten in de lidstaat
van afgifte toegevoegde informatie die deze autoriteiten vertrouwelijk achten.

II/4.

Motivering van de indeling van de goederen

Vermelding van de desbetreffende bepalingen van de besluiten of maatregelen op
basis waarvan de goederen in de vermelde douanenomenclatuur zijn ingedeeld
onder gegevenselement 5/1 Goederencode in titel I.

II/5.

Door de aanvrager verstrekte stukken op basis waarvan de BTIbeschikking is afgegeven

Vermelding of de BTI-beschikking is afgegeven op basis van een omschrijving,
brochures, foto's, monsters of andere door de aanvrager verstrekte documenten.

II/6.

Afbeeldingen

Indien van toepassing een of meer afbeeldingen die betrekking hebben op de
ingedeelde goederen.

II/7.

Datum van aanvraag

De datum waarop de bevoegde douaneautoriteit zoals bedoeld in artikel 22, lid 1,
derde alinea, van het wetboek de aanvraag heeft ontvangen.

II/8.

Einddatum van verlengd gebruik

Vermeld uitsluitend in het geval waarbij een periode van verlengd gebruik is
toegekend de einddatum van de periode waarbinnen de BTI-beschikking nog
altijd kan worden gebruikt.

II/9.

Reden van ongeldigmaking

Vermeld uitsluitend in het geval waarin de BTI-beschikking vóór het normale
einde van de geldigheid ervan ongeldig is gemaakt, met behulp van de relevante
code de reden van ongeldigmaking.

II/10.

Registratienummer van de aanvraag

De unieke referentie van de aanvaarde aanvraag, toegekend door de bevoegde
douaneautoriteit.
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TITEL III
Aanvraag voor en beschikking betreffende een bindende oorsprongsinlichting
HOOFDSTUK 1
Specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag voor en de beschikking
betreffende een bindende oorsprongsinlichting
Tabel met gegevensvereisten
Volgnr. G.E.

Naam G.E.

Status

III/1

Rechtsgrondslag

A [*]

III/2

Samenstelling van de goederen

A

III/3

Gegevens aan de hand waarvan de oor A [*]
sprong kan worden bepaald

III/4

Geef aan welke gegevens als vertrouwelijk
moeten worden behandeld

A

III/5

Land van oorsprong en rechtskader

A [+]

III/6

Motivering van de beoordeling van de oor A [+]
sprong

III/7

Prijs af fabriek

A

III/8

Gebruikte materialen, land van oorsprong,
code gecombineerde nomenclatuur en
waarde

A [+]

III/9

Beschrijving van de vereiste verwerking
om de oorsprong te verkrijgen

A [+]

III/10

Taal

A [+]

De status en het merkteken in bovenstaande tabel met gegevensvereisten komen
overeen met de omschrijving in hoofdstuk 1 van titel I.
HOOFDSTUK 2
Aantekeningen op de specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag voor en
beschikking betreffende een bindende oorsprongsinlichting
Inleiding
De omschrijvingen en aantekeningen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de
gegevenselementen die in de tabel met gegevensvereisten in hoofdstuk 1 zijn
genoemd.
Gegevensvereisten
III/1.

Rechtsgrondslag

Vermeld de toepasselijke rechtsgrondslag in de zin van de artikelen 59 en 64 van
het wetboek.
III/2.

Samenstelling van de goederen

Vermeld zoals nodig de samenstelling van de goederen en alle voor de vast
stelling van die samenstelling gebruikte onderzoekmethoden, evenals de prĳs af
fabriek van de goederen.
III/3.

Gegevens aan de hand waarvan de oorsprong kan worden vast
gesteld

Verstrek informatie ter vaststelling van de oorsprong, de gebruikte materialen en
de oorsprong daarvan, de tariefindeling, de waarde daarvan en een opgave van de
redenen (regels inzake wĳziging van tariefpost, toegevoegde waarde,
omschrĳving van de be- of verwerking of alle andere specifieke regels) waardoor
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aan de voorwaarden met betrekking tot de vaststelling van de oorsprong kan
worden voldaan. Met name de toegepaste exacte oorsprongsregel en de beoogde
oorsprong van de goederen worden vermeld.

III/4.

Geef aan welke gegevens als vertrouwelijk moeten worden behan
deld

Aanvraag:
De aanvrager kan aangeven welke gegevens als vertrouwelijk moeten worden
behandeld.

De informatie die niet als vertrouwelijk is aangemerkt in de aanvraag, kan via
internet toegankelijk worden gemaakt zodra de beschikking is afgegeven.

Beschikking:
De gegevens die de aanvrager in de BOI-aanvraag als vertrouwelijk heeft aange
merkt en de door de douaneautoriteiten in de lidstaat van afgifte toegevoegde
informatie die deze autoriteiten vertrouwelijk achten, moeten als zodanig in de
beschikking worden gemarkeerd.

De informatie die niet als vertrouwelijk is aangemerkt in de beschikking kan via
internet toegankelijk worden gemaakt.

III/5.

Land van oorsprong en rechtskader

Het land van oorsprong, zoals door de douaneautoriteit is vastgesteld voor de
goederen waarvoor de beschikking is afgegeven, en een indicatie van het rechts
kader (niet-preferentieel/preferentieel, verwijzing naar de overeenkomst, het ver
drag, het besluit, de verordening, andere).

Indien de preferentiële oorsprong niet kan worden vastgesteld voor de betrokken
goederen, moeten de term „niet van oorsprong” en een indicatie van het rechts
kader in de BOI-beschikking worden vermeld.

III/6.

Motivering van de beoordeling van de oorsprong

Motivering van de beoordeling van de oorsprong door de douaneautoriteit (goe
deren die geheel zijn verkregen, de laatste ingrijpende be- of verwerking, toerei
kende be- of verwerking, cumulatie van de oorsprong, andere).

III/7.

Prijs af fabriek

Dit is een verplicht gegevenselement als het vereist is om de oorsprong vast te
stellen.

III/8.

Gebruikte materialen, land van oorsprong, code gecombineerde no
menclatuur en waarde

Dit is een verplicht gegevenselement als het vereist is om de oorsprong vast te
stellen.

III/9.

Beschrijving van de vereiste verwerking om de oorsprong te ver
krijgen

Dit is een verplicht gegevenselement als het vereist is om de oorsprong vast te
stellen.

III/10.

Taal

Vermelding van de taal waarin de BOI is afgegeven.

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 187
▼B
TITEL IV
Aanvraag en vergunning voor de status van geautoriseerd marktdeelnemer
HOOFDSTUK 1
Specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de vergunning voor de
status van geautoriseerd marktdeelnemer
Tabel met gegevensvereisten
Volgnr. G.E.

Naam G.E.

Status

IV/1

Rechtsvorm van de aanvrager

A [*]

IV/2

Datum van oprichting

A [*]

IV/3

Rol(len) van de aanvrager in de internationale
toeleveringsketen

A [*]

IV/4

Lidstaten waar douanegerelateerde activiteiten
worden uitgeoefend

A [*]

IV/5

Informatie over grensoverschrijding

A [*]

IV/6

Reeds toegekende vereenvoudigingen en faci A [*]
liteiten, veiligheidscertificaten afgegeven op
basis van internationale verdragen, van een
internationale norm van de Internationale Or
ganisatie voor normalisatie, van een Europese
norm van een Europese normalisatieorganisa
tie of een AEO-gelijkwaardig certificaat afge
geven in een derde land

IV/7

Toestemming voor de uitwisseling van de in A [*]
formatie in de AEO-vergunning met het oog
op de goede werking van de systemen waarin
internationale overeenkomsten/regelingen met
derde landen in verband met de wederzijdse
erkenning van de AEO-status en veiligheids
maatregelen voorzien.

IV/8

Vaste inrichting (vi)

A

IV/9

Kanto(o)r(en) waar douanedocumentatie wordt
bewaard en toegankelijk is

A [*]

IV/10

Plaats waar algemene logistieke beheersactivi A [*]
teiten worden uitgevoerd

IV/11

Bedrijfsactiviteiten

A [*]

De status en het merkteken in bovenstaande tabel met gegevensvereisten komen
overeen met de omschrijving in hoofdstuk 1 van titel I.
HOOFDSTUK 2
Aantekeningen op de specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de
vergunning voor de status van geautoriseerd marktdeelnemer
Inleiding
De omschrijvingen en aantekeningen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de
gegevenselementen die in de tabel met gegevensvereisten in hoofdstuk 1 zijn
genoemd.
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Gegevensvereisten
IV/1.

Rechtsvorm van de aanvrager

De rechtsvorm zoals vermeld in de akte van oprichting.

IV/2.

Datum van oprichting

In cijfers: de dag, de maand en het jaar van oprichting.

IV/3.

Rol(len) van de aanvrager in de internationale toeleveringsketen

Vermeld met behulp van de relevante code de rol van de aanvrager in de toe
leveringsketen.

IV/4.

lidstaten waar douanegerelateerde activiteiten worden uitgeoefend

Vermeld de relevante landcode(s). Indien de aanvrager een opslagruimte beheert
of in een andere lidstaat andere bedrijfsruimten heeft, vermeld dan ook het(de)
adres(sen) en het(de) soort(en) ruimte(n).

IV/5.

Informatie over grensoverschrijding

Vul het(de) referentienummer(s) in van het(de) regelmatig voor grensoverschrij
ding gebruikte douanekanto(o)r(en). Verstrek het(de) referentienummer(s) van
het(de) regelmatig voor grensoverschrijding gebruikte douanekanto(o)r(en) als
de aanvrager een douanevertegenwoordiger is.

IV/6.

Reeds toegekende vereenvoudigingen en faciliteiten, veiligheidscerti
ficaten afgegeven op basis van internationale verdragen, van een
internationale norm van de Internationale Organisatie voor norma
lisatie, van een Europese norm van een Europese normalisatieorga
nisatie of een AEO-gelijkwaardig certificaat afgegeven in een derde
land

Vermeld het soort vereenvoudiging, de douaneregeling en het nummer van de
vergunning, als reeds vereenvoudigingen zijn toegekend. Vermeld het soort fa
ciliteit en het nummer van het certificaat indien faciliteiten reeds zijn toegekend.
Vermeld in het geval van een goedkeuring als erkend agent of bekende afzender
de verleende goedkeuring erkend agent of bekende afzender en vermeld het
nummer van de goedkeuring. Vermeld, indien de aanvrager de houder is van
een AEO-gelijkwaardig certificaat dat in een derde land is afgegeven, het num
mer van dat certificaat en het land van afgifte.

IV/7.

Toestemming voor de uitwisseling van de informatie in de AEOvergunning met het oog op de goede werking van de systemen
waarin internationale overeenkomsten/regelingen met derde landen
in verband met de wederzijdse erkenning van de AEO-status en
veiligheidsmaatregelen voorzien

Vermeld (ja/neen) of de aanvrager bereid is om toestemming te geven voor de
uitwisseling van de informatie in de AEO-vergunning met het oog op de goede
werking van de systemen waarin internationale overeenkomsten/regelingen met
derde landen in verband met de wederzijdse erkenning van de AEO-status en
veiligheidsmaatregelen voorzien.

Indien het antwoord „ja” is, verstrekt de aanvrager tevens informatie over de
transcriptie van de naam en adresgegevens van de onderneming.

IV/8.

Vaste inrichting (vi)

Wanneer de aanvraag overeenkomstig artikel 26, lid 2, is ingediend, worden de
volledige namen en het btw-identificatienummer van de vaste inrichting verstrekt.
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IV/9.

Kanto(o)r(en) waar douanedocumentatie wordt bewaard en toegan
kelijk is

Vermeld het volledige adres van het(de) betrokken kanto(o)r(en). Indien het
kantoor dat verantwoordelijk is voor het verstrekken van alle douanegerelateerde
documentatie verschilt van het kantoor waar de documentatie wordt bewaard,
vermeld dan ook het volledige adres van dat kantoor dan ook.

IV/10.

Plaats waar algemene logistieke beheersactiviteiten worden uitge
voerd

Dit gegevenselement wordt alleen gebruikt wanneer de bevoegde douaneautoriteit
niet kan worden vastgesteld overeenkomstig artikel 22, lid 1, derde alinea, van
het wetboek. Vermeld in dergelijke gevallen het volledige adres van de des
betreffende plaats.

IV/11.

Bedrijfsactiviteiten

Verstrek informatie over de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager.

TITEL V
Aanvraag en vergunning voor de vereenvoudiging van de bepaling van
bedragen die deel uitmaken van de douanewaarde van goederen
HOOFDSTUK 1
Specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de vergunning voorde
vereenvoudiging van de bepaling van bedragen die deel uitmaken van de
douanewaarde van goederen
Tabel met gegevensvereisten
Naam G.E.

Volgnr. G.E.

V/1

Onderwerp en aard van de vereenvoudiging

Status

A

De status in bovenstaande tabel met gegevensvereisten komt overeen met de
omschrijving in hoofdstuk 1 van titel I.

HOOFDSTUK 2
Aantekeningen op de specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de
vergunning voor de vereenvoudiging van de bepaling van bedragen die deel
uitmaken van de douanewaarde van goederen
Inleiding
De omschrijvingen en aantekeningen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de
gegevenselementen die in de tabel met gegevensvereisten in hoofdstuk 1 zijn
genoemd.

Gegevensvereisten
V/1.

Onderwerp en aard van de vereenvoudiging

Vermeld op welke elementen die krachtens de artikelen 71 en 72 van het wet
boek moeten worden opgeteld bij of afgetrokken van de douanewaarde, of op
welke elementen die krachtens artikel 70, lid 2, van het wetboek deel uitmaken
van de werkelijk betaalde prijs of te betalen prijs, de vereenvoudiging van
toepassing is (ondersteuning, royalty’s, vervoerskosten, enz.), gevolgd door een
verwijzing naar de voor de bepaling van de respectieve bedragen gebruikte
berekeningsmethode.

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 190
▼B
TITEL VI
Aanvraag en vergunning voor doorlopende zekerheidstelling, inclusief een
eventuele verlaging of ontheffing
HOOFDSTUK 1
Specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de vergunning voor
doorlopende zekerheidstelling, inclusief een eventuele verlaging of ontheffing
Tabel met gegevensvereisten
Volgnr. G.E.

Naam G.E.

Status

VI/1

Bedrag van de rechten en andere heffingen

A [*]

VI/2

Gemiddelde termijn tussen de plaatsing van A [*]
de goederen onder de regeling en de aan
zuivering van de regeling

VI/3

Niveau zekerheidstelling

A

VI/4

Vorm zekerheidstelling

C [*]

VI/5

Referentiebedrag

A

VI/6

Betalingstermijn

A

De status en het merkteken in bovenstaande tabel met gegevensvereisten komen
overeen met de omschrijving in hoofdstuk 1 van titel I.
HOOFDSTUK 2
Aantekeningen op de specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de
vergunning voor doorlopende zekerheidstelling, inclusief een eventuele
verlaging of ontheffing
Inleiding
De omschrijvingen en aantekeningen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de
gegevenselementen die in de tabel met gegevensvereisten in hoofdstuk 1 zijn
genoemd.
Gegevensvereisten
VI/1.

Bedrag van de rechten en andere heffingen

Vermeld het hoogste bedrag van de rechten en andere heffingen dat met betrek
king tot de recente termijn van twaalf maanden op één enkele zending van
toepassing is. Vermeld, als deze informatie niet beschikbaar is, het naar alle
waarschijnlijkheid hoogste bedrag van de rechten en andere heffingen dat met
betrekking tot de volgende periode van twaalf maanden op één enkele zending
van toepassing is.
VI/2.

Gemiddelde termijn tussen de plaatsing van de goederen onder de
regeling en de aanzuivering van de regeling

Vermeld de gemiddelde termijn tussen de plaatsing van de goederen onder de
regeling en de aanzuivering van de regeling met betrekking tot de recente termijn
van twaalf maanden. Deze informatie wordt alleen verstrekt als de doorlopende
zekerheid wordt gebruikt om goederen onder een bijzondere regeling te plaatsen.
VI/3.

Niveau zekerheidstelling

Vermeld of het niveau van de zekerheidsstelling dat bestaande douaneschulden
en, indien van toepassing, andere heffingen moet dekken 100 % of 30 % is van
het relevante deel van het referentiebedrag en/of het niveau van de zekerheid
stelling dat mogelijke douaneschulden en, indien van toepassing, andere heffin
gen moet dekken 100 %, 50 % 30 % of 0 % van het relevante deel van het
referentiebedrag is.
De vergunningverlenende douaneautoriteit kan indien van toepassing opmerkin
gen maken.
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VI/4.

Vorm zekerheidstelling

Vermeld welke vorm de zekerheidstelling zal aannemen.
Indien de zekerheidstelling in de vorm van een verbintenis wordt verstrekt, ver
meld dan de volledige naam en adresgegevens van de borg.
Wanneer de zekerheidstelling in meer dan één lidstaat geldig is, vermeld de
volledige naam en adresgegevens van de vertegenwoordigers van de borg in
de andere lidstaat.
VI/5.

Referentiebedrag

Aanvraag:
Verstrek informatie over het referentiebedrag ter dekking van alle transacties,
aangiften of regelingen van de aanvrager overeenkomstig artikel 89, lid 5, van
het wetboek.
Vergunning:
Vermeld het referentiebedrag ter dekking van alle transacties, aangiften of rege
lingen van de vergunninghouder overeenkomstig artikel 89, lid 5, van het wet
boek.
Als het referentiebedrag dat door de beschikkende douaneautoriteit is vastgesteld,
verschilt van het bedrag dat in de aanvraag is vermeld, geef de redenen die het
verschil rechtvaardigen.
VI/6.

Betalingstermijn

Vermeld, wanneer de doorlopende zekerheid wordt verstrekt ter dekking van de
te betalen invoer- of uitvoerrechten in geval van het in het vrije verkeer brengen
of de regeling bijzondere bestemming, of de zekerheidstelling het volgende zal
dekken:
Normale termijn vóór betaling, d.w.z. ten hoogste tien dagen na de mededeling
aan de schuldenaar van de douaneschuld overeenkomstig artikel 108 van het
wetboek.
Uitstel van betaling
TITEL VII
Aanvraag en vergunning voor uitstel van betaling van de verschuldigde
rechten zolang de toestemming niet voor één transactie wordt gegeven
HOOFDSTUK 1
Specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de vergunning voor uitstel
van betaling van de verschuldigde rechten zolang de toestemming niet voor
één transactie wordt gegeven
Tabel met gegevensvereisten
Volgnr. G.E.

VII/1

Naam G.E.

Soort uitstel van betaling

Status

A

De status en het merkteken in bovenstaande tabel met gegevensvereisten komen
overeen met de omschrijving in hoofdstuk 1 van titel I.
HOOFDSTUK 2
Aantekeningen op de specifieke gegevensvereisten voor uitstel van betaling
van de verschuldigde rechten zolang de toestemming niet één transactie
betreft
Inleiding
De omschrijvingen en aantekeningen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de
gegevenselementen die in de tabel met gegevensvereisten in hoofdstuk 1 zijn
genoemd.
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Gegevensvereisten
VII/1.

Soort uitstel van betaling

Vermeld de wijze waarop de aanvrager het uitstel van betaling van de verschul
digde rechten wenst toe te passen.
Artikel 110, onder b), van het wetboek, d.w.z. voor het geheel van alle bedragen
aan invoer- of uitvoerrechten die overeenkomstig artikel 105, lid 1, eerste alinea,
zijn geboekt binnen een door de douaneautoriteiten vastgestelde periode van ten
hoogste 31 dagen
Artikel 110, onder c), d.w.z. voor het totaal van de bedragen aan invoer- of
uitvoerrechten die op grond van artikel 105, lid 1, tweede alinea, in één keer
worden geboekt
TITEL VIII
Aanvraag voor en beschikking betreffende terugbetaling of kwijtschelding van
de bedragen aan invoer- of uitvoerrechten
HOOFDSTUK 1
Specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag voor en de beschikking
betreffende de terugbetaling of kwijtschelding van de bedragen aan
invoer- of uitvoerrechten
Tabel met gegevensvereisten
Volgnr. G.E.

Naam G.E.

Status

VIII/1

Titel tot invordering

A

VIII/2

Douanekantoor waar de douaneschuld is
meegedeeld

A

VIII/3

Douanekantoor dat verantwoordelijk is A
voor de plaats waar de goederen zich be
vinden

VIII/4

Opmerkingen van het douanekantoor dat
verantwoordelijk is voor de plaats waar
de goederen zich bevinden

A [+]

VIII/5

Douaneregeling (verzoek om voorafgaande
vervulling van de formaliteiten)

A

VIII/6

Douanewaarde

A

VIII/7

Terug te betalen of kwijt te schelden be A
drag aan invoer- of uitvoerrechten

VIII/8

Soort invoer- of uitvoerrechten

A

VIII/9

Rechtsgrondslag

A

VIII/10

Gebruik of bestemming van de goederen

A [+]

VIII/11

Termijn voor de vervulling van de forma A [+]
liteiten

VIII/12

Verklaring van de beschikkende douaneau A [+]
toriteit

VIII/13

Beschrijving van de redenen voor terugbe A
taling of kwijtschelding

VIII/14

Bank- en rekeninggegevens

A [*]
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De status en het merkteken in bovenstaande tabel met gegevensvereisten komen
overeen met de omschrijving in hoofdstuk 1 van titel I.
HOOFDSTUK 2
Aantekeningen op de specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de
beschikking betreffende terugbetaling of kwijtschelding van de bedragen aan
invoer- of uitvoerrechten
Inleiding
De omschrijvingen en aantekeningen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de
gegevenselementen die in de tabel met gegevensvereisten in hoofdstuk 1 zijn
genoemd.
Gegevensvereisten
VIII/1.

Titel tot invordering

Vermeld het MRN van de douaneaangifte of verwijzing naar enig ander docu
ment dat aanleiding gaf tot de mededeling van de invoer- of uitvoerrechten
waarvoor om terugbetaling of kwijtschelding wordt gevraagd.
VIII/2.

Douanekantoor waar de douaneschuld is meegedeeld

Vermeld de identificator van het douanekantoor waaraan de invoer- of uitvoer
rechten waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn meegedeeld.
Vermeld in het geval van een papieren aanvraag de naam, het volledige adres en
indien van toepassing de postcode van het betrokken douanekantoor.
VIII/3.

Douanekantoor dat verantwoordelijk is voor de plaats waar de
goederen zich bevinden

Deze informatie wordt alleen verstrekt als het gaat om een ander douanekantoor
dan het douanekantoor dat is vermeld in G.E. VIII/2 Douanekantoor waar de
douaneschuld is meegedeeld.
Vermeld de identificator van het betrokken douanekantoor.
Vermeld in het geval van een papieren aanvraag de naam, het volledige adres en
indien van toepassing de postcode van het betrokken douanekantoor.
VIII/4.

Opmerkingen van het douanekantoor dat verantwoordelijk is voor
de plaats waar de goederen zich bevinden

Dit gegevenselement wordt ingevuld wanneer terugbetaling of kwijtschelding
afhankelijk is van vernietiging van een goed, het afstaan van een goed aan de
staat, plaatsing van een goed onder een bijzondere regeling of de regeling uitvoer
van een goed, maar de bijbehorende formaliteiten worden alleen worden vervuld
voor een of meer delen of bestanddelen van dit goed.
Vermeld in dat geval de hoeveelheid, aard en waarde van de goederen die in het
douanegebied van de Unie moeten blijven.
Vermeld, wanneer de goederen bestemd zijn voor levering aan een liefdadig
heidsinstelling, de naam en volledige adresgegevens en indien van toepassing de
postcode van de betrokken entiteit.
VIII/5.

Douaneregeling (verzoek om voorafgaande vervulling van de for
maliteiten)

Vermeld, met uitzondering van de in artikel 116, lid 1, eerste alinea, onder
a),vermelde gevallen, de relevante code van de douaneregeling waaronder de
aanvrager de goederen wenst te plaatsen.
Wanneer een vergunning is vereist voor de douaneregeling, vermeld de identifi
cator van de desbetreffende vergunning.
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Vermeld of om voorafgaande vervulling van de formaliteiten wordt gevraagd.

VIII/6.

Douanewaarde

Vermeld de douanewaarde van de goederen.

VIII/7.

Terug te betalen of kwijt te schelden bedrag aan invoer- of uitvoer
rechten

Vermeld met behulp van de relevante code voor de nationale munteenheid het
bedrag van de terug te betalen of kwijt te schelden invoer- of uitvoerrechten.

VIII/8.

Soort invoer- of uitvoerrechten

Vermeld met behulp van de relevante codes het soort van de terug te betalen of
kwijt te schelden invoer- of uitvoerrechten.

VIII/9.

Rechtsgrondslag

Vermeld met behulp van de relevante code de rechtsgrondslag van de aanvraag
voor terugbetaling of kwijtschelding van de invoer- of uitvoerrechten.

VIII/10. Gebruik of bestemming van de goederen
Vermeld informatie over het gebruik dat de goederen kunnen krijgen of de
bestemming waarnaar ze kunnen worden gezonden, naargelang de mogelĳkheden
waarin het wetboek voor het specifieke geval voorziet en, in voorkomend geval,
op grond van een specifieke vergunning van de beschikkende douaneautoriteit.

VIII/11. Termijn voor de vervulling van de formaliteiten
Vermeld in dagen de termĳn waarbinnen de formaliteiten waarvan de terugbe
taling of kwĳtschelding van de invoer- of uitvoerrechten afhankelĳk is gesteld,
moeten worden vervuld.

VIII/12. Verklaring van de beschikkende douaneautoriteit
De beschikkende douaneautoriteit vermeldt indien van toepassing dat de invoerof uitvoerrechten pas zullen worden terugbetaald of kwijtgescholden nadat het
uitvoerende douanekantoor de beschikkende douaneautoriteit ervan in kennis
heeft gesteld dat de formaliteiten waarvan de terugbetaling of kwĳtschelding
afhankelĳk is gesteld, zĳn vervuld.

VIII/13. Beschrijving van de redenen voor terugbetaling of kwijtschelding
Aanvraag:
Gedetailleerde omschrijving van de motivering die ten grondslag ligt aan het
verzoek om terugbetaling of kwijtschelding van de invoer- of uitvoerrechten.

Dit gegevenselement moet worden ingevuld wanneer de informatie niet elders uit
de aanvraag kan worden afgeleid.

Beschikking:
Wanneer de redenen voor de terugbetaling of kwijtschelding van de invoer- of
uitvoerrechten in de beschikking verschillen van die in de aanvraag, geef een
gedetailleerde omschrijving van de redenen die aan de beschikking ten grondslag
liggen.

VIII/14. Bank- en rekeninggegevens
Vermeld indien van toepassing de bankrekeninggegevens waarop het invoer- of
uitvoerrecht wordt terugbetaald of kwijtgescholden.
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TITEL IX
Aanvraag en vergunning voor het beheer van opslagruimten voor tijdelijke
opslag
HOOFDSTUK 1
Specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de vergunning voor het
beheer van opslagruimten voor tijdelijke opslag
Tabel met gegevensvereisten
Volgnr. G.E.

Naam G.E.

Overbrenging van goederen

IX/1

Status

A

De status en het merkteken in bovenstaande tabel met gegevensvereisten komen
overeen met de omschrijving in hoofdstuk 1 van titel I.

HOOFDSTUK 2
Aantekeningen op de specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de
vergunning voor het beheer van opslagruimten voor tijdelijke opslag
Inleiding
De omschrijvingen en aantekeningen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de
gegevenselementen die in de tabel met gegevensvereisten in hoofdstuk 1 zijn
genoemd.

Gegevensvereisten
IX/1.

Overbrenging van goederen

Vermeld de rechtsgrondslag voor de overbrenging van de goederen.

Vermeld het adres van de opslagruimte(n) voor tijdelijke opslag van bestemming.

Als het de bedoeling is dat de overbrenging van goederen overeenkomstig ar
tikel 148, lid 5, onder c), van het wetboek plaatsvindt, vermeld het EORI-num
mer van de vergunninghouder voor het beheer van de opslagruimte(n) voor
tijdelijke opslag van bestemming.

TITEL X
Aanvraag en vergunning voor een lijndienst
HOOFDSTUK 1
Specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de vergunning voor een
lijndienst
Tabel met gegevensvereisten

Naam G.E.

Volgnr. G.E.

Status

X/1

Bij de lijndienst betrokken lidsta(a)t(en)

A

X/2

Naam van de vaartuigen

C[*]

X/3

Aanloophavens

C[*]

X/4

Verbintenis

A [*]

De status en het merkteken in bovenstaande tabel met gegevensvereisten komen
overeen met de omschrijving in hoofdstuk 1 van titel I.
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HOOFDSTUK 2
Aantekeningen op de specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de
vergunning voor een lijndienst
Inleiding
De omschrijvingen en aantekeningen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de
gegevenselementen die in de tabel met gegevensvereisten in hoofdstuk 1 zijn
genoemd.
Gegevensvereisten
X/1.

Bij de lijndienst betrokken lidsta(a)t(en)

Vermeld de bij de lijndienst betrokken en de mogelijk betrokken lidsta(a)t(en).
X/2.

Naam van de vaartuigen

Vermeld de relevante informatie over de vaartuigen die de lijndienst onderhou
den.
X/3.

Aanloophavens

Vermeld de referentie van de douanekantoren die verantwoordelijk zijn voor de
aanloophavens van de vaartuigen die de lijndienst onderhouden of naar verwach
ting zullen onderhouden.
X/4.

Verbintenis

Vermeld (ja/neen) of de aanvrager zich ertoe verbindt:
— de beschikkende douaneautoriteit in kennis te stellen van de in artikel 121, lid
1, vermelde informatie en
— dat op de routes van de lijndiensten geen havens zullen worden aangedaan in
gebieden buiten het douanegebied van de Unie, noch in een vrije zone in een
haven van de Unie, en dat op zee geen goederen zullen worden overgeladen.
TITEL XI
Aanvraag en vergunning voor de status van toegelaten afgever
HOOFDSTUK 1
Specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de vergunning voor de
status van toegelaten afgever
Tabel met gegevensvereisten
Volgnr. G.E.

XI/1

Naam G.E.

Status

Douanekanto(o)r(en) verantwoordelijk voor A [+]
de registratie van het bewijs van de dou
anestatus van Uniegoederen

De status en het merkteken in bovenstaande tabel met gegevensvereisten komen
overeen met de omschrijving in hoofdstuk 1 van titel I.
HOOFDSTUK 2
Aantekeningen op de specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de
vergunning voor de status van toegelaten afgever
Inleiding
De omschrijvingen en aantekeningen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de
gegevenselementen die in de tabel met gegevensvereisten in hoofdstuk 1 zijn
genoemd.
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Gegevensvereisten
XI/1.

Douanekanto(o)r(en) verantwoordelijk voor de registratie van het
bewijs van de douanestatus van Uniegoederen

Vermeld het/de douanekanto(o)ren waarnaar de toegelaten afgever het bewijs van
de douanestatus van Uniegoederen met het oog op registratie daarvan zendt.
TITEL XII
Aanvraag en vergunning voor het gebruik van de vereenvoudigde aangifte
HOOFDSTUK 1
Specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de vergunning voor het
gebruik van de vereenvoudigde aangifte
Tabel met gegevensvereisten
Naam G.E.

Volgnr. G.E.

Status

XII/1

Termijn voor de indiening van een aanvul A [+]
lende aangifte

XII/2

Onderaannemer

A [1][2]

XII/3

Identificatie onderaannemer

A [2]

De status en het merkteken in bovenstaande tabel met gegevensvereisten komen
overeen met de omschrijving in hoofdstuk 1 van titel I.
Aantekeningen
Nummer van de
aantekening

Omschrijving van de aantekening

[1]

Deze informatie is uitsluitend verplicht in de gevallen
waarin het EORI-nummer van de onderaannemer niet be
schikbaar is. Wanneer het EORI-nummer is verstrekt, hoeft
geen naam of adres te worden verstrekt.

[2]

Deze informatie mag alleen worden gebruikt voor uitvoer
formaliteiten wanneer de douaneaangifte door de onderaan
nemer wordt ingediend.
HOOFDSTUK 2

Aantekeningen op de specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de
vergunning voor het gebruik van de vereenvoudigde aangifte
Inleiding
De omschrijvingen en aantekeningen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de
gegevenselementen die in de tabel met gegevensvereisten in hoofdstuk 1 zijn
genoemd.
Gegevensvereisten
XII/1.

Termijn voor de indiening van een aanvullende aangifte

De vergunningverlenende douaneautoriteit bepaalt indien van toepassing de des
betreffende termijn, uitgedrukt in dagen.
XII/2.

Onderaannemer

Vermeld indien van toepassing de naam en adresgegevens van de onderaan
nemer.
XII/3.

Identificatie onderaannemer

Vermeld het EORI-nummer van de betrokkene.
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TITEL XIII
Aanvraag en vergunning voor gecentraliseerde vrijmaking
HOOFDSTUK 1
Specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de vergunning voor
gecentraliseerde vrijmaking
Tabel met gegevensvereisten
Volgnr. G.E.

Naam G.E.

Status

XIII/1

Bij de vergunning betrokken bedrijven in
andere lidstaten

XIII/2

Identificatie van bij de vergunning betrok A
ken bedrijven in andere lidstaten

XIII/3

Douanekanto(o)r(en) van aanbrenging

XIII/4

Identificatie van de btw-, accijns- en statis C [*] A [+]
tische autoriteiten

XIII/5

Wijze van btw-betaling

A[+]

XIII/6

Fiscaal vertegenwoordiger

A [1]

XIII/7

Identificatie fiscaal vertegenwoordiger

A

XIII/8

Code status fiscaal vertegenwoordiger

A

XIII/9

Voor de accijnsformaliteiten verantwoorde A [1]
lijke persoon

XIII/10

Identificatie van de voor de accijnsformali A
teiten verantwoordelijke persoon

A [1]

A

De status en het merkteken in bovenstaande tabel met gegevensvereisten komen
overeen met de omschrijving in hoofdstuk 1 van titel I.
Aantekeningen
Nummer van de
aantekening

[1]

Omschrijving van de aantekening

Deze informatie is uitsluitend verplicht in de gevallen
waarin het EORI-nummer van de betrokkene niet beschik
baar is. Indien het EORI-nummer is verstrekt, hoeft geen
naam of adres te worden verstrekt.
HOOFDSTUK 2

Aantekeningen op de specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de
vergunning voor gecentraliseerde vrijmaking
Inleiding
De omschrijvingen en aantekeningen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de
gegevenselementen die in de tabel met gegevensvereisten in hoofdstuk 1 zijn
genoemd.
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Gegevensvereisten
XIII/1.

Bij de vergunning betrokken bedrijven in andere lidstaten

Vermeld indien van toepassing de naam en adresgevens van de betrokken be
drijven.

XIII/2.

Identificatie van bij de vergunning betrokken bedrijven in andere
lidstaten

Vermeld indien van toepassing het EORI-nummer van de betrokken bedrijven.

XIII/3.

Douanekanto(o)r(en) van aanbrenging

Vermeld het(de) betrokken douanekanto(o)r(en).

XIII/4.

Identificatie van de btw-, accijns- en statistische autoriteiten

Vermeld de naam en adresgegevens van de btw-, accijns- en statistische autori
teiten in de lidstaten die betrokken zijn bij de vergunning en zijn vermeld in G.E.
1/4 Geografische geldigheid — Unie.

XIII/5.

Wijze van btw-betaling

De deelnemende lidstaten specificeren hun respectieve eisen aangaande de indie
ning van de gegevens betreffende btw bij invoer met vermelding van de toepas
selijke methode voor de betaling van de btw.

XIII/6.

Fiscaal vertegenwoordiger

Vermeld de naam en adresgegevens van de fiscaal vertegenwoordiger van de
aanvrager in de lidstaat van aanbrenging.

XIII/7.

Identificatie fiscaal vertegenwoordiger

Vermeld het btw-nummer van de fiscaal vertegenwoordiger van de aanvrager in
de lidstaat van aanbrenging. Vermeld het btw-nummer van de aanvrager als er
geen fiscaal vertegenwoordiger is aangewezen.

XIII/8.

Code status fiscaal vertegenwoordiger

Vermeld of de aanvrager in fiscale aangelegenheden voor eigen rekening handelt
of een fiscaal vertegenwoordiger in de lidstaat van aanbrenging aanwijst.

XIII/9.

Persoon verantwoordelijk voor accijnsformaliteiten

Vermeld de naam en adresgegevens van de persoon die gehouden is tot vol
doening van de belasting of het stellen van een zekerheid voor de accijns.

XIII/10. Identificatie van de voor accijnsformaliteiten verantwoordelijke
persoon
Vermeld het EORI-nummer van de betrokkene als deze persoon beschikt over
een geldig EORI-nummer en dit beschikbaar is voor de aanvrager.
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TITEL XIV
Aanvraag en vergunning voor het doen van een douaneaangifte door
inschrijving in de administratie van de aangever, inclusief voor de regeling
uitvoer
HOOFDSTUK 1
Specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de vergunning voor het
doen van een douaneaangifte door inschrijving in de administratie van de
aangever, inclusief voor de regeling uitvoer
Tabel met gegevensvereisten
Volgnr. G.E.

Naam G.E.

Status

XIV/1

Ontheffing van de kennisgeving van aan A
brengen

XIV/2

Ontheffing van aangifte vóór vertrek

XIV/3

Douanekantoor dat verantwoordelijk is C [*] A [+]
voor de plaats waar de goederen beschik
baar zijn voor controle

XIV/4

Termijn voor indiening van de gegevens
van de volledige douaneaangifte

A

A [+]

De status en het merkteken in bovenstaande tabel met gegevensvereisten komen
overeen met de omschrijving in hoofdstuk 1 van titel I.

HOOFDSTUK 2
Aantekeningen op de specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de
vergunning voor het doen van een douaneaangifte door inschrijving in de
administratie van de aangever, inclusief voor de regeling uitvoer
Inleiding
De omschrijvingen en aantekeningen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de
gegevenselementen die in de tabel met gegevensvereisten in hoofdstuk 1 zijn
genoemd.

Gegevensvereisten
XIV/1.

Ontheffing van de kennisgeving van aanbrengen

Aanvraag:
Vermeld (ja/neen) of de ondernemer gebruik wenst te maken van een ontheffing
van de kennisgeving van de beschikbaarheid van de goederen voor douanecon
trole. Zo ja, vermeld de redenen daarvoor.

Beschikking:
Indien in de vergunning niet is voorzien in een ontheffing van de kennisgeving,
bepaalt de vergunningverlenende douaneautoriteit de termijn tussen de ontvangst
van de kennisgeving en het vrijgeven van de goederen.

XIV/2.

Ontheffing van aangifte vóór vertrek

Motiveer dat aan de voorwaarden in artikel 263, lid 2, van het wetboek is vol
daan indien de aanvraag de regeling uitvoer of wederuitvoer betreft.

XIV/3.

Douanekantoor dat verantwoordelijk is voor de plaats waar de
goederen beschikbaar zijn voor controle

Vermeld de identificator van het betrokken douanekantoor.
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XIV/4.

Termijn voor indiening van de gegevens van een volledige dou
aneaangifte

De beschikkende douaneautoriteit bepaalt in de vergunning de termijn waarbin
nen de vergunninghouder de gegevens van de volledige douaneaangifte naar het
controlekantoor stuurt.
De termijn wordt uitgedrukt in dagen.
TITEL XV
Aanvraag en vergunning voor zelfbeoordeling
HOOFDSTUK 1
Specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de vergunning voor
zelfbeoordeling
Tabel met gegevensvereisten
Volgnr. G.E.

XV/1

Naam G.E.

Identificatie van aan de marktdeelnemer toe
te vertrouwen formaliteiten en controles

Status

A

De status in bovenstaande tabel met gegevensvereisten komt overeen met de
omschrijving in hoofdstuk 1 van titel I.
HOOFDSTUK 2
Aantekeningen op de specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de
vergunning voor zelfbeoordeling
Inleiding
De omschrijvingen en aantekeningen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de
gegevenselementen die in de tabel met gegevensvereisten in hoofdstuk 1 zijn
genoemd.
Gegevensvereisten
XV/1.

Identificatie van aan de marktdeelnemer toe te vertrouwen forma
liteiten en controles

Vermeld de voorwaarden waaronder de controle van de naleving van de ver
boden en beperkingen, zoals gespecificeerd in G.E. 6/1 Verboden en beperkin
gen, door de vergunninghouder kan worden uitgevoerd.
TITEL XVI
Aanvraag en vergunning voor de status van erkende weger van bananen
HOOFDSTUK 1
Specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de vergunning voor de
status van erkende weger van bananen
Tabel met gegevensvereisten
Volgnr. G.E.

Naam G.E.

Status

XVI/1

Economische activiteit

A

XVI/2

Weegapparatuur

A

XVI/3

Aanvullende waarborgen

A

XVI/4

Voorafgaande kennisgeving aan de dou A
aneautoriteiten
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De status en het merkteken in bovenstaande tabel met gegevensvereisten komen
overeen met de omschrijving in hoofdstuk 1 van titel I.
HOOFDSTUK 2
Aantekeningen op de specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de
vergunning voor de status van erkende weger van bananen
Inleiding
De omschrijvingen en aantekeningen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de
gegevenselementen die in de tabel met gegevensvereisten in hoofdstuk 1 zijn
genoemd.
Gegevensvereisten
XVI/1.

Economische activiteit

Vermeld de economische activiteit in verband met de handel in verse bananen.
XVI/2.

Weegapparatuur

Omschrijf de weegapparatuur.
XVI/3.

Aanvullende waarborgen

Door het nationale recht erkend afdoende bewijs dat:
— alleen machines worden gebruikt die degelijk zijn gekalibreerd en waarmee in
overeenstemming met de desbetreffende technische normen het exacte netto
gewicht van de bananen kan worden vastgesteld;
— de weging van de bananen alleen wordt verricht door erkende wegers op
plaatsen die ressorteren onder de douaneautoriteiten;
— het nettogewicht van de bananen, de oorsprong en de verpakking van de
bananen, evenals het tijdstip van de weging en de plaats van lossing on
middellijk terug te vinden zijn op het weegcertificaat voor bananen na het
wegen;
— de bananen overeenkomstig de procedure in bijlage 61-03 zijn gewogen;
— de resultaten van het wegen onmiddellijk op het weegcertificaat worden
gezet, zoals de douanewetgeving van de Unie vereist.
XVI/4.

Voorafgaande kennisgeving aan de douaneautoriteiten

Vermeld het soort kennisgeving en verstrek een exemplaar van de kennisgeving.
TITEL XVII
Aanvraag en vergunning voor het gebruik van de regeling actieve veredeling
HOOFDSTUK 1
Specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de vergunning voor het
gebruik van de regeling actieve verdeling
Tabel met gegevensvereisten
Volgnr.

Naam G.E.

Status

XVII/1

Voorafgaande uitvoer (AV EX/IM)

A

XVII/2

Vrijgave voor het vrije verkeer met behulp
van de aanzuiveringsafrekening

A
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De status in bovenstaande tabel met gegevensvereisten komt overeen met de
omschrijving in hoofdstuk 1 van titel I.

HOOFDSTUK 2
Aantekeningen op de specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de
vergunning voor het gebruik van de regeling actieve verdeling
Inleiding
De omschrijvingen en aantekeningen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de
gegevenselementen die in de tabel met gegevensvereisten in hoofdstuk 1 zijn
genoemd.

Gegevensvereisten
XVII/1. Voorafgaande uitvoer
Vermeld (ja/neen) of het voornemen bestaat uit equivalente goederen verkregen
veredelingsproducten uit te voeren voordat de goederen die ze vervangen, wor
den ingevoerd (AV EX/IM). Zo ja, vermeld dan de voorgestelde termijn, uit
gedrukt in maanden, waarbinnen de niet-Uniegoederen voor actieve veredeling
moeten worden aangegeven, rekening houdend met de tijd die nodig is voor de
aanschaf van de goederen en het vervoer ervan naar de Unie.

XVII/2. Vrijgave voor het vrije verkeer met behulp van de aanzuiverings
afrekening
Vermeld (ja/neen) of de veredelingsproducten of onder de regeling actieve ver
edeling IM/EX geplaatste goederen worden geacht in het vrije verkeer te zijn
gebracht als ze niet zijn aangegeven voor een volgende douaneregeling of zijn
wederuitgevoerd bij het verstrijken van de aanzuiveringstermijn, en de dou
aneaangifte voor het in het vrije verkeer brengen wordt geacht te zijn ingediend
en aanvaard en de goederen in het vrije verkeer gebracht op de datum waarop de
aanzuiveringstermijn verstrijkt.

TITEL XVIII
Aanvraag en vergunning voor het gebruik van de regeling passieve veredeling
HOOFDSTUK 1
Specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de vergunning voor het
gebruik van de regeling passieve verdeling
Tabel met gegevensvereisten
Volgnr.

Naam G.E.

Status

XVIII/1

Systeem uitwisselingsverkeer

A

XVIII/2

Vervangende producten

A

XVIII/3

Voorafgaande invoer van vervangende pro A
ducten

XVIII/4

Voorafgaande invoer van veredelingspro A
ducten (PV IM/EX)

De status in bovenstaande tabel met gegevensvereisten komt overeen met de
omschrijving in hoofdstuk 1 van titel I.
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HOOFDSTUK 2
Aantekeningen op de specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de
vergunning voor het gebruik van de regeling passieve verdeling
Inleiding
De omschrijvingen en aantekeningen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de
gegevenselementen die in de tabel met gegevensvereisten in hoofdstuk 1 zijn
genoemd.
Gegevensvereisten
XVIII/1. Systeem uitwisselingsverkeer
Aanvraag:
Bij herstelling van goederen kan een ingevoerd goed (vervangend product) in de
plaats treden van een veredelingsproduct (zogenoemd systeem uitwisselingsver
keer).
Vermeld (ja/neen) of het voornemen bestaat om het systeem uitwisselingsverkeer
te gebruiken. Indien dit het geval is, vermeld de relevante code(s).
Vergunning:
Specificeer de maatregelen om vast te stellen dat aan de voorwaarden voor het
systeem uitwisselingsverkeer is voldaan.
XVIII/2. Vervangende producten
Wanneer het voornemen bestaat gebruik te maken van het systeem uitwisselings
verkeer (alleen mogelijk in geval van herstellingen), vermeld de 8-cijferige code
van de gecombineerde nomenclatuur, de handelskwaliteit en de technische ken
merken van de vervangende producten, zodat de douaneautoriteiten de nood
zakelijke vergelijking kunnen maken tussen de tijdelijke uitvoergoederen en de
vervangende producten. Gebruik voor deze vergelijking ten minste een van de
relevante codes waarin is voorzien met betrekking tot G.E. 5/8 Identificatie van
de goederen.
XVIII/3. Voorafgaande invoer van vervangende producten
Vermeld (ja/neen) of het voornemen bestaat om voorafgaand aan de uitvoer van
de gebrekkige producten vervangende producten in te voeren. Zo ja, vermeld de
termijn, in maanden, waarbinnen de Uniegoederen moeten worden aangegeven
voor de regeling passieve veredeling.
XVIII/4. Voorafgaande invoer van veredelingsproducten (PV IM/EX)
Vermeld (ja/neen) of het voornemen bestaat om voorafgaand aan de plaatsing
van Uniegoederen onder de regeling passieve veredeling uit equivalente goederen
verkregen veredelingsproducten in te voeren. Zo ja, vermeld de termijn, in
maanden, waarbinnen de Uniegoederen voor passieve veredeling moeten worden
aangegeven, rekening houdend met de tijd die nodig is voor de aanschaf van de
Uniegoederen en het vervoer ervan van het douanekantoor van uitvoer.
TITEL XIX
Aanvraag en vergunning voor het beheer van opslagruimten voor het douaneentrepot van goederen
HOOFDSTUK 1
Specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de vergunning voor het
beheer van opslagruimten voor het douane-entrepot van goederen
Tabel met gegevensvereisten
Volgnr. G.E.

Naam G.E.

Status

XIX/1

Tijdelijke uitslag

A

XIX/2

Verliespercentage

A
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De status en het merkteken in bovenstaande tabel met gegevensvereisten komen
overeen met de omschrijving in hoofdstuk 1 van titel I.

HOOFDSTUK 2
Aantekeningen op de specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de
vergunning voor het beheer van opslagruimten voor het douane-entrepot
van goederen
Inleiding
De omschrijvingen en aantekeningen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de
gegevenselementen die in de tabel met gegevensvereisten in hoofdstuk 1 zijn
genoemd.

Gegevensvereisten
XIX/1.

Tijdelijke uitslag

Aanvraag:
Vermeld (ja/neen) of het voornemen bestaat om goederen die onder de regeling
douane-entrepot zijn geplaatst tijdelijk uit het douane-entrepot uit te slaan. Ver
strek alle noodzakelijke gegevens die voor de tijdelijke uitslag van goederen
relevant worden geacht. Een verzoek voor tijdelijke uitslag kan ook in een later
stadium bij de beschikkende douaneautoriteit worden ingediend, als de aanvraag
eenmaal is aanvaard en de vergunning voor het beheer van opslagruimten is
verleend.

Vergunning:
Vermeld de voorwaarden op grond waarvan de uitslag van de onder de regeling
douane-entrepot geplaatste goederen kan worden uitgevoerd. Vermeld de redenen
voor afwijzing als het verzoek wordt afgewezen.

XIX/2.

Verliespercentage

Geef nadere informatie, indien van toepassing, over verliespercentage(s).

TITEL XX
Aanvraag en vergunning voor de status van toegelaten afzendervoor
uniedouanevervoer
HOOFDSTUK 1
Specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de vergunning voor de
status van toegelaten afzender voor Uniedouanevervoer
Tabel met gegevensvereisten
Volgnr. G.E.

Naam G.E.

Status

XX/1

Identificatiemaatregelen

A [+]

XX/2

Doorlopende zekerheid

A

De status en het merkteken in bovenstaande tabel met gegevensvereisten komen
overeen met de omschrijving in hoofdstuk 1 van titel I.

HOOFDSTUK 2
Aantekeningen op de specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de
vergunning voor de status van toegelaten afzender voor Uniedouanevervoer
Inleiding
De omschrijvingen en aantekeningen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de
gegevenselementen die in de tabel met gegevensvereisten in hoofdstuk 1 zijn
genoemd.
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Gegevensvereisten
XX/1.

Identificatiemaatregelen

Gegevens van de door de toegelaten afzender toe te passen identificatiemaat
regelen. Wanneer de toegelaten afzender een vergunning voor het gebruik van
zegels van een bijzonder model overeenkomstig artikel 233, lid 4, onder c), van
het wetboek is verleend, kan de beschikkende douaneautoriteit het gebruik van
die zegels als identificatiemaatregel voorschrijven. Het referentienummer van de
beschikking voor het gebruik van zegels van een bijzonder model wordt vermeld.
XX/2.

Doorlopende zekerheid

Vermeld het referentienummer van de beschikking voor doorlopende zekerheid
stelling of ontheffing van zekerheidstelling. Indien de desbetreffende vergunning
nog niet is verleend, vermeld het registratienummer van de betrokken aanvraag.
TITEL XXI
Aanvraag van en vergunning voor het gebruik van verzegelingen van een
bijzonder model
HOOFDSTUK 1
Specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de vergunning voor het
gebruik van verzegelingen van een bijzonder model
Tabel met gegevensvereisten
Volgnr. G.E.

XXI/1

Naam G.E.

Soort verzegeling

Status

A

De status en het merkteken in bovenstaande tabel met gegevensvereisten komen
overeen met de omschrijving in hoofdstuk 1 van titel I.
HOOFDSTUK 2
Aantekeningen op de specifieke gegevensvereisten voor de aanvraag en de
vergunning voor het gebruik van verzegelingen van een bijzonder model
Inleiding
De omschrijvingen en aantekeningen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de
gegevenselementen die in de tabel met gegevensvereisten in hoofdstuk 1 zijn
genoemd.
Gegevensvereisten
XXI/1.

Soort verzegeling

Aanvraag:
Vermeld alle gegevens over de verzegeling (bv. model, fabrikant, certificerings
bewijs door een bevoegde instantie overeenkomstig ISO-norm 17712:2013
„Freight Containers Mechanical Seals”).
Beschikking:
Bevestiging van de beschikkende douaneautoriteit dat de verzegeling de wezen
lijke kenmerken heeft en aan de voorgeschreven technische specificaties voldoet,
en dat het gebruik van verzegelingen van een bijzonder model gedocumenteerd
is, d.w.z. dat een controlespoor is opgesteld en door de bevoegde autoriteiten is
goedgekeurd.
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BIJLAGE B
GEMEENSCHAPPELIJKE
GEGEVENSVEREISTEN
AANGIFTEN,
KENNISGEVINGEN
EN
BEWIJS
DOUANESTATUS VAN UNIEGOEDEREN

VAN

VOOR
DE

TITEL I
Gegevensvereisten
HOOFDSTUK 1
Inleidende aantekeningen bij de tabel met gegevensvereisten
(1) De aangifteberichten bevatten een aantal gegevenselementen, waarvan naar
gelang de gevraagde douaneregeling(en) maar een deel wordt gebruikt.
(2) De gegevenselementen die voor elke regeling kunnen worden gebruikt, zijn
vermeld in de tabel met gegevensvereisten. De specifieke bepalingen met
betrekking tot elk gegevenselement in titel II doen geen afbreuk aan de
status van de in de tabel met gegevensvereisten omschreven gegevensele
menten. De bepalingen die van toepassing zijn op alle situaties waarin het
betrokken gegevenselement wordt gevraagd, zijn opgenomen onder het op
schrift „Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten wor
den gebruikt”. Daarnaast zijn bepalingen die op specifieke kolommen van
de tabel van toepassing zijn, opgenomen in de specifieke delen die precies
op die kolommen betrekking hebben. Beide reeksen bepalingen moeten
worden gecombineerd om de situatie van elke kolom van de tabel te weer
spiegelen.
(3) Onderstaande symbolen „A”, „B” of „C” in deel 3 van hoofdstuk 2 laten
onverlet dat bepaalde gegevens alleen worden verstrekt wanneer de omstan
digheden dit rechtvaardigen. Zo wordt bv. de opgave van de bijzondere
maatstaf (categorie „A”) enkel verlangd wanneer Taric daarin voorziet.
(4) De in deel 3 van hoofdstuk 2 omschreven symbolen „A”,”B” of „C” kun
nen worden aangevuld met voorwaarden of verduidelijkingen die zijn ver
meld in de voetnoten bij de tabel met gegevensvereisten in deel 1 van
hoofdstuk 3 hieronder.
(5) Als de lidstaat van aanvaarding van de douaneaangifte het toestaat, kan een
douaneaangifte (kolommenreeksen B en H) of een vereenvoudigde aangifte
(kolommenreeksen C en I) artikelen bevatten die aan verschillende codes
voor regelingen worden onderworpen, op voorwaarde dat deze codes voor
regelingen allemaal dezelfde, in deel 1 van hoofdstuk 3 omschreven gege
venssets gebruiken en tot dezelfde, in hoofdstuk 2 omschreven kolom van
de tabel behoren. Deze mogelijkheid wordt echter niet gebruikt voor dou
aneaangiften die worden ingediend in het kader van gecentraliseerde vrij
making overeenkomstig artikel 179, van het wetboek.
(6) Zonder op enigerlei wijze afbreuk te doen aan de verplichtingen om over
eenkomstig deze bijlage gegevens te verstrekken en onverminderd artikel 15
van het wetboek, zal de inhoud van de aan de douane verstrekte gegevens
voor een bepaalde vereiste gebaseerd zijn op de informatie die bij de markt
deelnemer bekend is op het moment dat deze aan de douane wordt ver
strekt.
(7) De summiere aangifte bij uitgaan of bij binnenbrengen die moet worden
ingediend wanneer goederen het douanegebied van de Unie binnenkomen
of verlaten, bevat voor elke betrokken vervoerswijze of omstandigheid de
informatie die in kolommen A1 en A2 en F1a tot en met F5 van de tabel
met gegevensvereisten in deel 1 van hoofdstuk 3 is opgenomen.
(8) De in deze bijlage gebruikte termen summiere aangiften bij binnenbrengen
en bij uitgaan verwijzen respectievelijk naar de summiere aangiften bij
binnenbrengen en bij uitgaan zoals bedoeld in artikel 5, punt 9), en artikel 5,
punt 10), van het wetboek.
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(9) De kolommen A2, F3a en F3b van de tabel met gegevensvereisten in deel 1
van hoofdstuk 3 hebben betrekking op de vereiste gegevens die in de eerste
plaats aan de douaneautoriteiten worden verstrekt voor de risicoanalyse voor
veiligheidsdoeleinden voorafgaand aan het vertrek, de aankomst of het la
den van expreszendingen.
(10) In deze bijlage wordt onder expreszending een artikel verstaan dat wordt
verzonden in het kader van een geïntegreerde dienst bestaande in ophaling,
vervoer, douaneafhandeling en levering op versnelde/tijdgevoelige basis,
waarbij dit artikel gedurende de gehele verrichting van de dienst traceerbaar
is en onder toezicht blijft.
(11) Wanneer kolom F5 van de tabel met gegevensvereisten in deel 1 van
hoofdstuk 3 van toepassing is op het wegvervoer, heeft ze eveneens be
trekking op gevallen van multimodaal vervoer, tenzij in titel II anders is
bepaald.
(12) De in artikel 166 bedoelde vereenvoudigde aangiften bevatten de in de
kolommen C1 en I1 vermelde informatie.
(13) 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 kolom
men van de tabel met gegevensvereisten, met name ten aanzien van infor
matie die in een aanvullende aangifte moet worden verstrekt.
(14) De formaten, codes en, indien van toepassing, de structuur van de in deze
bijlage beschreven gegevensvereisten zijn gespecificeerd in Uitvoeringsver
ordening (EU) 2015/2447, die overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder a), van
het wetboek is vastgesteld.
(15) De lidstaten delen de Commissie de lijst mee van de gegevens waarvan zij
de opgave verlangen voor elk van de in deze bijlage bedoelde procedures.
De Commissie publiceert de lijst van die gegevens.
HOOFDSTUK 2
Legende van de tabel
Deel 1
Opschriften van de kolommen
Kolommen

Aangiften/Kennisgevingen/Bewijs van de douanestatus van
Uniegoederen

Rechtsgrondslag

Nummer ge Volgnummer dat aan het betrokken gegevensele
gevensele ment is toegewezen
ment

Naam gege Naam van het betrokken gegevenselement
venselement

Vak nr.

Verwijzing naar het vak met het betrokken gege
venselement bij douaneaangiften op papier. De ver
wijzingen komen overeen met vakken in het ED
of, wanneer ze met een „S” beginnen, met veilig
heidsgerelateerde elementen in het EAD, ESS,
TSAD of SSD.

A1

Summiere aangifte bij uitgaan

Artikel 5, punt 10), en arti
kel 271 van het wetboek

A2

Summiere aangifte bij uitgaan — Expreszendingen

Artikel 5, punt 10), en arti
kel 271 van het wetboek
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Kolommen

Aangiften/Kennisgevingen/Bewijs van de douanestatus van
Uniegoederen

Rechtsgrondslag

A3

Kennisgeving van wederuitvoer

Artikel 5, punt 14), en arti
kel 274 van het wetboek

B1

Aangifte ten uitvoer en aangifte tot wederuitvoer

Aangifte ten uitvoer: Arti
kel 5, punt 12), en de artike
len 162 en 269 van het wet
boek
Aangifte tot wederuitvoer:
Artikel 5, punt 13), en arti
kel 270 van het wetboek

B2

Bijzondere regeling — Veredeling — Aangifte
voor passieve veredeling

Artikel 5, punt 12), en de
artikelen 162, 210 en 259
van het wetboek

B3

Aangifte voor douane-entrepot van Uniegoederen

Artikel 5, punt 12), artikelen
162 en 210 en artikel 237,
lid 2, van het wetboek

B4

Aangifte tot verzending van goederen in het kader Artikel 1, lid 3, van het wet
van het handelsverkeer met gebieden met een bij boek
zonder fiscaal regime

C1

Vereenvoudigde aangifte ten uitvoer

C2

Aanbrengen van goederen bij de douane in geval Artikel 5, punt 33), en de
van inschrijving in de administratie van de aange artikelen 171 en 182 van
ver of in het kader van de indiening van een dou het wetboek
aneaangifte vóór de aanbrenging van de goederen
bij uitvoer

D1

Bijzondere regeling — Aangifte voor douanever Artikel 5, punt 12), en de
voer
artikelen 162, 210, 226 en
227 van het wetboek

D2

Bijzondere regeling — Aangifte voor douanever Artikel 5, punt 12), artikelen
voer met beperkte gegevensset — (vervoer per 162 en 210 en artikel 233,
lid 4, onder d), van het wet
spoor, door de lucht en over zee)
boek

D3

Bijzondere regeling — Douanevervoer — Gebruik Artikel 5, punt 12), artikelen
van een elektronisch vervoersdocument als dou 162 en 210 en artikel 233,
aneaangifte — (vervoer door de lucht en over zee) lid 4, onder d), van het wet
boek

E1

Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen
(T2L/T2LF)

Artikel 5, punt 23), arti
kel 153, lid 2, en artikel 155
van het wetboek

E2

Douanemanifest

Artikel 5, punt 23), arti
kel 153, lid 2, en artikel 155
van het wetboek

F1a

Summiere aangifte bij binnenbrengen — Zee en
binnenwateren — Volledige gegevensset

Artikel 5, punt 9), en arti
kel 127 van het wetboek

F1b

Summiere aangifte bij binnenbrengen — Zee en Artikel 5, punt 9), en arti
binnenwateren — Gedeeltelijke gegevensset in kel 127 van het wetboek
gediend door de vervoerder

Artikel 5, punt 12), en arti
kel 166 van het wetboek
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▼B
Kolommen

Aangiften/Kennisgevingen/Bewijs van de douanestatus van
Uniegoederen

Rechtsgrondslag

F1c

Summiere aangifte bij binnenbrengen — Zee en Artikel 5, punt 9), en arti
binnenwateren — Gedeeltelijke gegevensset ver kel 127 van het wetboek
strekt door een persoon overeenkomstig artikel 127,
lid 6, van het wetboek en in overeenstemming met
artikel 112, lid 1, eerste alinea

F1d

Summiere aangifte bij binnenbrengen — Zee en Artikel 5, punt 9), en arti
binnenwateren — Gedeeltelijke gegevensset ver kel 127 van het wetboek
strekt door een persoon overeenkomstig artikel 127,
lid 6, van het wetboek en in overeenstemming met
artikel 112, lid 1, tweede alinea

F2a

Summiere aangifte bij binnenbrengen — Lucht Artikel 5, punt 9), en arti
vracht (algemeen) — Volledige gegevensset
kel 127 van het wetboek

F2b

Summiere aangifte bij binnenbrengen — Lucht Artikel 5, punt 9), en arti
vracht (algemeen) — Gedeeltelijke gegevensset in kel 127 van het wetboek
gediend door de vervoerder

F2c

Summiere aangifte bij binnenbrengen — Zee en Artikel 5, punt 9), en arti
binnenwateren — Gedeeltelijke gegevensset ver kel 127 van het wetboek
strekt door een persoon overeenkomstig artikel 127,
lid 6, van het wetboek en in overeenstemming met
artikel 113, lid 1

F2d

Summiere aangifte bij binnenbrengen — Lucht Artikel 5, punt 9), en arti
vracht (algemeen) — Minimale gegevensset die kel 127 van het wetboek
vóór het laden moet worden verstrekt, met betrek
king tot situaties omschreven in artikel 106, lid 1,
tweede alinea, en in overeenstemming met arti
kel 113, lid 1

F3a

Summiere aangifte bij binnenbrengen — Expres Artikel 5, punt 9), en arti
zendingen — Volledige gegevensset
kel 127 van het wetboek

F3b

Summiere aangifte bij binnenbrengen — Expres Artikel 5, punt 9), en arti
zendingen — Minimale gegevensset die vóór het kel 127 van het wetboek
laden moet worden verstrekt, met betrekking tot
situaties omschreven in artikel 106, lid 1, tweede
alinea

F4a

Summiere aangifte bij binnenbrengen — Postzen Artikel 5, punt 9), en arti
dingen — Volledige gegevensset
kel 127 van het wetboek

F4b

Summiere aangifte bij binnenbrengen — Postzen Artikel 5, punt 9), en arti
dingen — Gedeeltelijke gegevensset ingediend kel 127 van het wetboek
door de vervoerder

F4c

Summiere aangifte bij binnenbrengen — Postzen Artikel 5, punt 9), en arti
dingen (algemeen) — Minimale gegevensset die kel 127 van het wetboek
vóór het laden moet worden verstrekt, met betrek
king tot situaties omschreven in artikel 106, lid 1,
tweede alinea (1) , en in overeenstemming met ar
tikel 113, lid 2

F4d

Summiere aangifte bij binnenbrengen — Postzen Artikel 5, punt 9), en arti
dingen — Gedeeltelijke gegevensset op het niveau kel 127 van het wetboek
van de recipiënt die vóór het laden moet worden
verstrekt, met betrekking tot situaties omschreven
in artikel 106, lid 1, tweede alinea, en in overeen
stemming met artikel 113, lid 2
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▼B
Kolommen

(1)

Aangiften/Kennisgevingen/Bewijs van de douanestatus van
Uniegoederen

Rechtsgrondslag

F5

Summiere aangifte bij binnenbrengen — Weg en
spoor

Artikel 5, punt 9), en arti
kel 127 van het wetboek

G1

Kennisgeving van uitwijking

Artikel 133 van het wetboek

G2

Kennisgeving van aankomst

Artikel 133 van het wetboek

G3

Aanbrengen van goederen bij de douane

Artikel 5, punt 33), en arti
kel 139 van het wetboek

G4

Aangifte tot tijdelijke opslag

Artikel 5, punt 17, en arti
kel 145

G5

Kennisgeving van aankomst in geval van overbren Artikel 148, lid 5, onder b)
ging van goederen in het kader van tijdelijke op en c)
slag

H1

Aangifte voor het vrije verkeer en bijzondere rege Aangifte voor het vrije ver
ling — Specifieke bestemming — Aangifte voor keer: Artikel 5, punt 12), en
de artikelen 162 en 201 van
bijzondere bestemming
het wetboek Aangifte voor
bijzondere bestemming Arti
kel 5, punt 12), en de artike
len 162, 210 en 254 van het
wetboek

H2

Bijzondere regeling — Opslag — Aangifte voor
douane-entrepot

Artikel 5, punt 12), en de
artikelen 162, 210 en 240
van het wetboek

H3

Bijzondere regeling — Specifieke bestemming —
Aangifte voor tijdelijke invoer

Artikel 5, punt 12), en de
artikelen 162, 210 en 250
van het wetboek

H4

Bijzondere regeling — Veredeling — Aangifte
voor actieve veredeling

Artikel 5, punt 12), en de
artikelen 162, 210 en 256
van het wetboek

H5

Aangifte voor het binnenbrengen van goederen in
het kader van het handelsverkeer met gebieden met
een bijzonder fiscaal regime

Artikel 1, lid 3, van het wet
boek

H6

Douaneaangifte in postverkeer voor in het vrije
verkeer brengen

Artikel 5, punt 12), en de
artikelen 162 en 201 van
het wetboek

I1

Vereenvoudigde invoeraangifte

Artikel 5, punt 12), en arti
kel 166 van het wetboek

I2

Aanbrengen van goederen bij de douane in geval Artikel 5, punt 33), en de
van inschrijving in de administratie van de aange artikelen 171 en 182 van
ver of in het kader van de indiening van een dou het wetboek
aneaangifte vóór de aanbrenging van de goederen
bij invoer

De minimale gegevens vóór het laden komen overeen met de gegevens van CN23.
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Deel 2
Gegevensgroepen
Titel van de groep

Groep

Groep 1

Informatie over berichten (inclusief codes voor regelin
gen)

Groep 2

Verwijzingen naar berichten, documenten, certificaten,
vergunningen

Groep 3

Partijen

Groep 4

Informatie over douanewaarde/Belastingen

Groep 5

Data/Tijden/Termijnen/Plaatsen/Landen/Regio’s

Groep 6

Identificatie van de goederen

Groep 7

Vervoersinformatie (methoden, middelen en uitrusting)

Groep 8

Andere gegevenselementen (statistische gegevens, zeker
heidstellingen, tariefgerelateerde gegevens)

Deel 3
Symbolen in de vakken
Symbool

Omschrijving symbool

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 goe
deren 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.

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.

▼B
HOOFDSTUK 3
Deel 1
Tabel met gegevensvereisten
(De voetnoten bij deze tabel zijn net na de tabel opgenomen)
Groep 1 — Informatie over berichten (inclusief codes voor regelingen)
A
Nr.
G.E.

Naam G.E.

Vak
nr.

1

B
2

3

C

1

2

3

4

1

A
Y

D
2

1

E
2

3

1

F
2

4

5

6

1

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

1/2

Soort aan 1/2
gifte - aan
vulling

A
Y

A
Y

A
Y

1/3

Soort aan 1/3
gifte dou
anevervoer/
bewijs van
douanesta
tus

A A A A A
XY XY XY XY XY

1/4

Formulie
ren

B
[1]
[2]
Y

3

B
[1]
[2]
Y

B
[1]
[2]
Y

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

2

3

4

5

2
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3

A
Y

1c

I
2

Soort aan 1/1
gifte

1b

H
1

1/1

1a

G

▼B
B

A
Nr.
G.E.

Naam G.E.

Vak
nr.

Ladinglijs
ten

4

1/6

Artikel
nummer

32

1/7

Indicator
bijzondere
omstandig
heid

1/8

Handteke
ning/Au
thenticatie

1/9

Totaal aan 5
tal artike
len

1/10 Regeling

2

3

1

2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

B B
[1] [1]
Y Y

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

1

F
2

1a

1b

1c

1d

2a

2b

2c

A A
[2] X
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
Y

A
Y

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

A
X

A
X

A
X

A A
X X

1

H
2

I

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A A
X [3]
X

A A A A A
Y Y Y Y Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
X

B
[1]
Y

A A A A
X [3] [2] [2]
X X X

A
X

A A A A A A A A A A A A A A A
[4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4]
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

A
[4]
Y

54

G

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

B B
[1] [1]
Y Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

B
[1]
Y

37 (1)

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

1/11 Aanvul 37 (2)
lende rege
ling

A
X

A
X

A
X

A A
X [5]
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A A
X [5]
X

A
Y
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1/5

1

C

▼B
Groep 2 — Verwijzingen naar berichten, documenten, certificaten, vergunningen
A
Nr.
G.E.

Naam G.E.

Vak
nr.

1

B
2

3

1

C
2

3

4

1

Vereenvou 40 A A A A A A B
digde aan
XY XY XY XY XY XY XY
gifte/Voor
afgaande
documen
ten

2/2

Aanvul
lende in
formatie

44

A
X

2/3

44
Overge
legde do
cumenten,
certificaten
en vergun
ningen,
aanvul
lende refe
renties

A
[7]
[8]
X

A A A A A A
[7] [7] [7] [7] [7] [7]
X X X X X [9]
X

2/4

Referentie
nummer/
UCR

7

A
[10]
XY

C C C C C
XY XY XY XY XY

2/5

LRN

A
Y

A
X

A
Y

A
X

A
Y

A
X

A
Y

A
X

A
Y

A
X

A
Y

B
X

A
Y

2

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

A
Y

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A A A A A
[7] [7] X [7] X
X X
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
Y

A A
X X

C C C
XY XY XY

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

C C C C C C C C
XY XY XY XY XY XY XY XY

A
Y

A
Y

2

3

4

5

1

I
2

3

4

5

6

A A A A A A A A A A
[6] [6] Y XY XY XY XY XY XY XY
Y Y

A A A A A
XY XY XY XY XY

A
X

1

H

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

C
XY

A
Y

A
Y

C C
XY XY

A
Y

A
Y

A
Y

C
XY

A
Y

A A A A A
Y Y Y Y Y

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

1

2

A A
[5] XY
XY

A
X

A
X

A A A A A A A A A
[7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] X [7]
X X X X X X X
[9]
X

C C C C C C C C C
XY XY XY XY XY XY XY XY XY

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y
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2/1

D

▼B
B

A
Nr.
G.E.

Naam G.E.

Vak
nr.

2/6

Uitstel van
betaling

48

2/7

Identifica
tie van het
entrepot

49

1

2

3

C

1

2

B
Y

B
Y

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

H
2

3

4

5

1

I
2

B
Y

B B A B
[11] [11] Y [11]
Y Y
Y

A
Y

3

4

B
Y

B
Y

5

6

1

2

A B A B B B
Y [11] Y [11] [11] [11]
Y
Y Y Y

Groep 3 — Partijen
A
Nr.
Naam G.E.
G.E.

Vak
nr.

1

B
2

3

1

C
2

3

A A C
[12] [12] Y
Y Y

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

5

1

2

3

4

5

6

1

B B B B B
XY XY XY XY XY

A
Y

B
XY

A
XY

B
XY

B B B B
XY XY XY XY

3/3

Afzender
— Master
niveau
vervoers
overeen
komst

A A
[12] [12]
Y Y

A A
[12] [12]
Y Y

A
[12]
Y

A A
[12] [12]
Y Y

A
[12]
Y

3/4

Identifica
tienummer
afzender
— Master
niveau
vervoers
overeen
komst

A A
[14] [14]
Y Y

A A
[14] [14]
Y Y

A
[14]
Y

A A
[14] [14]
Y Y

A
[14]
Y

A
Y

2
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B
XY

Identifica 2 (nr.)
tienummer
exporteur

A
Y

4

A
[13]
XY

3/2

A
Y

3

B
XY

Exporteur

A
Y

2

I

B A
Y [12]
Y

3/1

2

1

H

▼B
B

A
Nr.
Naam G.E.
G.E.

Vak
nr.

1

2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

Afzender
— House
niveau
vervoers
overeen
komst

A
[12]
Y

A
[12]
Y

A
[12]
Y

A A A A A
[12] [12] [12] [12] [12]
Y Y Y Y Y

A
[12]
Y

3/6

Identifica
tienummer
afzender
— House
niveau
vervoers
overeen
komst

A
[14]
Y

A
[14]
Y

A
[14]
Y

A A A A A
[14] [14] [14] [14] [14]
Y Y Y Y Y

A
[14]
Y

3/7

Afzender

A A
[12] [12]
XY XY

3/8

Identifica
tienummer
afzender

A A
[14] [14]
XY XY

3/9

Geadres
seerde

A A
[12] [12]
XY XY

B B B B B
XY XY XY XY XY

A A A
[12] [12] [12]
XY XY XY

3/10 Identifica 8
A A
tienummer (nr.) [14] [14]
geadres
XY XY
seerde

B B B B B
XY XY XY XY XY

A A A
XY XY XY

3/11 Geadres
seerde —
Masterni
veau ver
voersover
eenkomst

8

A A
[12] [12]
Y Y

A A
[12] [12]
Y Y

A
[12]
Y

A A
[12] [12]
Y Y

5

A
[12]
Y

1

2

3

4

5

1

I
2

3

4

5

6

1

2
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3/5

4d

H

▼B
B

A
Nr.
Naam G.E.
G.E.

Vak
nr.

1

2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3b

A
[14]
Y

4a

4b

4c

A A
[14] [14]
Y Y

3/13 Geadres
seerde —
Houseni
veau ver
voersover
eenkomst

A
[12]
Y

A
[12]
Y

A
[12]
Y

A A A A A
[12] [12] [12] [12] [12]
Y Y Y Y Y

A
[12]
Y

3/14 Identifica
tienummer
geadres
seerde —
Houseni
veau ver
voersover
eenkomst

A
[14]
Y

A
[14]
Y

A
[14]
Y

A C A C A
[14] [14] [14] [14] [14]
Y Y Y Y Y

A
[14]
Y

4d

A A
[14] [14]
Y Y

5

1

2

3

4

2

3

4

5

6

1

A A A A A A A
[12] [12] [12] [12] [12] [12] [12]
Y Y Y Y Y Y Y

8

A
Y
A A A A A
[12] [12] [12] [12] [12]
Y Y Y Y Y

14

3/18 Identifica 14
tienummer (nr.)
aangever

1

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A A A A A A A
[12] [12] [12] [12] [12] [12] [12]
Y Y Y Y Y Y Y
A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

2

A
[14]
Y

3/16 Identifica 8 (nr.)
tienummer
importeur
3/17 Aangever

5

I

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y
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3/12 Identifica
tienummer
geadres
seerde —
Masterni
veau ver
voersover
eenkomst

3/15 Importeur

A A
[14] [14]
Y Y

3a

H

▼B
B

A
Nr.
Naam G.E.
G.E.

Vak
nr.

3/19 Vertegen
woordiger

14

1

2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

A A A B A
[12] [12] [12] Y [12]
Y Y Y
Y

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

H
2

3

4

5

A A A
[13] [13] [13]
Y Y Y

1

I
2

3

4

5

6

1

2

A A A A A A A
[12] [12] [12] [12] [12] [12] [12]
Y Y Y Y Y Y Y

3/20 Identifica 14
tienummer (nr.)
vertegen
woordiger

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A A
Y Y

3/21 Code sta
tus ver
tegen
woordiger

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A A
Y Y

14

3/23 Identifica 50
tienummer
houder
van de re
geling
douanever
voer
3/24 Verkoper

2

3/25 Identifica 2 (nr.)
tienummer
verkoper

A A A
[13] [13] [13]
Y Y Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
[12]
[15]
XY

C A
[12] [12]
[15] [15]
XY XY

A
[12]
[15]
XY

A
[12]
XY

A
[15]
XY

C A
[15] [15]
XY XY

A
[15]
XY

A
XY
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3/22 Houder
50
van de re
geling
douanever
voer

▼B
B

A
Nr.
Naam G.E.
G.E.

3/26 Koper

Vak
nr.

1

2

3

8

3/27 Identifica 8 (nr.)
tienummer
koper

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

2

3

4

5

1

A
[12]
[15]
XY

C A
[12] [12]
[15] [15]
XY XY

A
[12]
[15]
XY

A
[12]
XY

A
[15]
XY

C A
[15] [15]
XY XY

A
[15]
XY

A
XY

I
2

3

4

5

6

1

2

A
Y

3/28 Identifica
tienummer
persoon
die de
aankomst
meldt

3/30 Identifica
tienummer
persoon
die de
goederen
bij de
douane
aanbrengt

A
Y

A A A
[12] [12] [12]
Y Y Y

A
[12]
Y

A
[12]
Y

A
[12]
Y
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A
Y

3/29 Identifica
tienummer
persoon
die de uit
wijking
meldt

3/31 Vervoer
der

H

▼B
B

A
Nr.
Naam G.E.
G.E.

3/32 Identifica
tienummer
vervoerder

Vak
nr.

1

2

3

A
Y

A
Y

A
Y

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

G

1a

1b

1c

1d

2a

2b

2c

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A A
[12] [12]
XY XY

A A
[12] [12]
XY XY

3/34 Identifica
tienummer
te infor
meren par
tij —
Masterni
veau ver
voersover
eenkomst

A A
XY XY

A A
XY XY

3/35 Te infor
meren par
tij —
Houseni
veau ver
voersover
eenkomst

A
[12]
XY

A
[12]
XY

A
[12]
XY

A
[12]
XY

3a

A
Y

3b

4a

4b

A
Y

A
Y

4c

4d

5

1

2

3

4

5

1

I
2

3

4

5

6

1

2

A
Y
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3/33 Te infor
meren par
tij —
Masterni
veau ver
voersover
eenkomst

2d

H

▼B
B

A
Nr.
Naam G.E.
G.E.

Vak
nr.

1

2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

44

C C C C C C C C
XY XY XY XY XY XY XY XY

1a

C C C
XY XY XY

G
1b

1c

A
XY

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A A
Y [3]
Y

2a

A
XY

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

H
2

3

4

5

1

I
2

3

4

5

6

1

2

A
XY

A A
XY XY

C
XY

C
XY

C C C C C C C
XY XY XY XY XY XY XY

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A A
Y [3]
Y
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44

1d

C C C C C C C C C C C C C
XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY

A A
XY XY

3/38 Identifica
tienummer
persoon
die de
aanvul
lende
ENS-gege
vens in
dient

3/39 Identifica
tienummer
vergun
ninghou
der

2

A
XY

3/36 Identifica
tienummer
te infor
meren par
tij —
Houseni
veau ver
voersover
eenkomst

3/37 Identifica
tienummer
extra ac
tor(en) in
de toe
leverings
keten

1

F

▼B
B

A
Nr.
Naam G.E.
G.E.

Vak
nr.

3/40 Identifica
tienummer
aanvul
lende fis
cale refe
renties

44

2

3

1

2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

H
2

3

4

5

1

I
2

3

4

5

6

1

2

A
XY

A
Y

A
Y
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3/41 Identifica
tienummer
persoon
die de
goederen
bij de
douane
aanbrengt
in geval
van in
schrijving
in de ad
ministratie
van de
aangever
of vooraf
ingediende
dou
aneaangif
ten

1

C

▼B
B

A
Nr.
Naam G.E.
G.E.

Vak
nr.

1

2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

3/42 Identifica
tienummer
indiener
van het
douanema
nifest

2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

H
2

3

4

5

1

I
2

3

4

5

6

1

2

A
Y

A
Y
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3/43 Identifica
tienummer
aanvrager
van een
bewijs van
de dou
anestatus
van Unie
goederen

F

▼B
B

A
Nr.
Naam G.E.
G.E.

Vak
nr.

1

2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

H
2

3

4

5

1

I
2

3

4

5

6

1

2

A
Y

3/44 Identifica
tienummer
persoon
die de
aankomst
van goe
deren na
overbren
ging in het
kader van
tijdelijke
opslag
meldt

B

A
Nr.
G.E.

Naam G.E.

4/1

Leverings
voorwaar
den

4/2

Betalings
wijze ver
voerskos
ten

Vak
nr.

1

2

20

A A
[14] [14]
XY XY

3

C

1

2

B
Y

B
Y

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c 4d

5

B
Y

1

H
2

3

4

5

1

A
[16]
Y

A A A
[14] [14] [14]
XY XY XY

A A
[14] [14]
XY XY

A
[14]
XY

A
[14]
XY

I
2

3

4

5

B
Y

B
Y

A
Y

6

1

2
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Groep 4 — Informatie over douanewaarde/Belastingen

▼B
B

A
Nr.
G.E.

Naam G.E.

Vak
nr.

1

2

3

1

C
2

3

B B
[17] [17]
X X

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c 4d

5

1

H
2

3

4

5

1

A
[18]
[19]
X

I
2

3

4

5

4/3

Berekening 47
van de be (Ty
lastingen
pe)
— Soort
belasting

4/4

Berekening 47
van de be (Hef
lastingen fings
gron
— Hef
fingsgrond dslag)
slag

4/5

Berekening 47
van de be (Ta
lastingen
rief)
— Belas
tingtarief

B B
[17] [17]
X X

B
[18]
[17]
X

B B B
[17] [17] [18]
X X [17]
X

4/6

Berekening 47
van de be (Be
lastingen drag)
— Ver
schuldigd
bedrag

B B
[17] [17]
X X

B
[18]
[17]
X

B B B
[17] [17] [18]
X X [17]
X

B
X

B
X

B
X

6

1

2

A A A
[18] [18] [18]
[19] [19] [19]
X X X

A B A A A
[18] X [18] [18] [18]
[19]
[19] [19] [19]
X
X X X
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▼B
B

A
Nr.
G.E.

Naam G.E.

Vak
nr.

4/7

Berekening 47
van de be (To
taal)
lastingen
— Totaal

4/8

Berekening 47
van de be (BW)
lastingen
— Beta
lingswijze

4/9

Bijtel- en
aftrekpos
ten

1

2

3

1

C
2

3

4

B B
[17] [17]
X X

B
X

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c 4d

5

1

H
2

3

4

5

1

B
[18]
[17]
X

B
X

B
[18]
X

45

I
2

3

4

5

6

1

B B B
[17] [17] [18]
X X [17]
X

B
X

B B
X [18]
[17]
X

B
XY

B
Y

B
Y

B
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
[5]
Y

4/11 Totaal ge 22 (2)
factureerd
bedrag

B
Y

B
Y

B
Y

C
Y

C
Y

C
Y

C
Y

C
Y

4/12 Binnen
landse va
luta-een
heid

B
Y

B
Y

A
Y

A
Y

A
Y
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A
[20]
[16]
XY

4/10 Valuta fac22 (1)
tuur

44

2

▼B
B

A
Nr.
G.E.

Naam G.E.

Vak
nr.

1

2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c 4d

45
4/13 Waarde
ringsindica
toren

5

1

H
2

3

4

5

1

I
2

3

4/15 Wissel
koers

23

4/16 Waarde
rings
methode

43

A
X

4/17 Preferentie

36

A
X

A
X

B B
[22] [22]
Y Y

B
[22]
Y

6

1

2

A
X

A
X

A
X

A
[5]
X

B B
[22] [22]
Y Y

B
X

B
X

B
X

C A A B
X [23] [23] X
X X

A
[5]
X

4/18 Postwaarde

C
X

C
X

A
X

4/19 Portokos
ten

C
Y

C
Y

A
Y
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42

5

A B
[21] X
X

A
[20]
[16]
X

4/14 Prijs/be
drag per
artikel

4

▼B
Groep 5 — Data/Tijden/Termijnen/Plaatsen/Landen/Regio’s
A
Nr.
G.E.

Naam G.E.

Vak
nr.

Verwachte S12
datum en
tijdstip van
aankomst
op de eer
ste plaats
van aan
komst in
het dou
anegebied
van de
Unie

5/2

Verwachte
datum en
tijdstip van
aankomst
in de haven
van lossing

5/3

Werkelijke
datum en
tijdstip van
aankomst
in het dou
anegebied
van de
Unie

2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

G

1a

1b

A
Y

A
Y

1c

1d

2a

2b

A
Y

A
Y

2c

2d

3a

A
Y

3b

4a

4b

A
Y

A
Y

4c

4d

5

1

H
2

3

4

5

1

I
2

3

4

5

6

1

2

A A A
Y [2 [2
4] 4]
Y Y

A
XY

A
Y
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5/1

1

B

▼B
B

A
Nr.
G.E.

Naam G.E.

Vak
nr.

1

2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

5/4

Datum van 50,54
aangifte

B B
[1] [1]
Y Y

B
[1]
Y

5/5

Plaats van 50,54
aangifte

B B
[1] [1]
Y Y

B
[1]
Y

5/6

Kantoor
van be
stemming
(en land)

53

A
Y

A
Y

5/7

Geplande
kantoren
van door
gang (en
land)

51

A
Y

A
Y

5/8

Code land
van be
stemming

17a

5/9

Code regio 17b
van be
stemming

2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

H
2

3

4

5

1

I
2

3

4

5

6

1

2

A
Y

A A A
XY XY XY

A A A A B
XY XY XY XY XY

B B B B B
XY XY XY XY XY

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y
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5/10 Code
plaats van
levering —
Masterni
veau ver
voersover
eenkomst

A A A A A
XY XY XY XY [25]
XY

F

▼B
B

A
Nr.
G.E.

Naam G.E.

Vak
nr.

1

2

3

1

C
2

3

4

1

5/11 Code
plaats van
levering —
Houseni
veau ver
voersover
eenkomst

D
2

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

A
Y

29
5/12 Dou
anekantoor
van uitgaan

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

5/15 Code land
van oor
sprong

34a

A
Y

A
Y

C C
[26] X
X

A
Y

2a

2b

A
Y

2c

2d

3a

3b

4a

4b

A
Y

A
Y

4c

4d

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

B
Y

A C C
X [27] X
X

A B A A A
XY XY XY XY XY

C
X

C
X

A
[5]
XY

A A A A B C A
[28] X [28] [28] [28] X [5]
X
X X X
[28]
X
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A
Y

15a

A
Y

1d

I

A
Y

5/13 Volgend(e)
douanekan
to(o)r(en)
van bin
nenbrengen

5/14 Code land
van ver
zending/
uitvoer

1c

H

▼B
B

A
Nr.
G.E.

Naam G.E.

Vak
nr.

1

2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

H
2

3

4

5

5/17 Code regio 34b
van oor
sprong

B
X
A
Y

B
X

5

A
XY

B
Y

27

B
Y

5/22 Plaats van
lossing
A
Y

6

1

2

A
[5]
[29]
X

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

B
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

B
Y

A
Y

A
Y

A
XY

A
XY

A
Y

A
Y

A
XY

A
Y

A
Y

A
XY

A
Y

A
XY

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A A
XY Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y
A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

B
Y

A
Y

A
Y
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5/20 Codes lan
den die
deel uitma
ken van het
vervoer
straject van
de zending

30

4

A
Y

A
Y

5/23 Plaats van
de goede
ren

3

B
X

5/19 Codes lan
den die
deel uitma
ken van het
vervoer
straject van
het ver
voermiddel

5/21 Plaats van
lading

2

A C A A B
[29] X [29] [29] [29]
X
X X X

5/16 Code land 34b
van prefe
rentiële
oorsprong

5/18 Codes lan
den die
deel uitma
ken van het
vervoer
straject

1

I

▼B
B

A
Nr.
G.E.

Naam G.E.

Vak
nr.

1

2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

5/24 Code dou
anekantoor
van eerste
binnen
komst

G

1a

1b

1c

A
Y

A
Y

A
Y

2b

2c

A
Y

A
Y

A
Y

2d

3a

A
Y

3b

4a

4b

A
Y

A
Y

4c

4d

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

A A A A
Y Y Y Y

44

5/27 Contro
lekantoor

44

A A A A A A
[30] [30] [30] [30] [30] [30]
Y Y Y Y Y Y

A A
[31] [31]
Y Y

A A A A A
[30] [30] [30] [30] [30]
Y Y Y Y Y

A
[31]
Y

A A A A A A
[31] [31] [31] [31] [31] [31]
Y Y Y Y Y Y
A
Y

A
Y

5/29 Datum van
aanbren
ging van
de goede
ren

A
XY

A A A
XY XY XY

A A
[30[30]
]Y Y

A
[31]
Y
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5/26 Dou
anekantoor
van aan
brenging

5/30 Plaats van
aanvaar
ding

2a

I

A A
Y Y

5/25 Code wer
kelijke
douanekan
toor van
eerste bin
nenkomst

5/28 Gevraagde
geldigheid
van het be
wijs

1d

H

▼B
Groep 6 — Identificatie van de goederen
A
Nr.
G.E.

Naam G.E.

Vak
nr.

1

B
2

3

C

1

2

3

4

1

D
2

1

A
[23]
X

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1d

2a

2b

A
[23]
X

2c

2d

3a

3b

4a

C
X

Nettomassa 38
(kg)

A
X

A
X

A A
X [32]
X

6/2

Aanvul
41
lende een
heden (bij
zondere
maatstaf)

A
X

A
X

A A
X [32]
X

6/3

Brutomassa
(kg) —
Masterni
veau ver
voersover
eenkomst

A A
XY XY

6/4

Brutomassa
(kg) —
Houseni
veau ver
voersover
eenkomst

A
XY

6/5

Brutomassa 35 A A
(kg)
XY XY

6/6

Omschrij
ving van
de goede
ren —
Masterni
veau ver
voersover
eenkomst

4b

4c

4d

5

C
X

1

2

3

4

5

1

I
2

3

5

6

1

2

A A C A
X [32] X [5]
X
X

A
X

A
X

4

A
X

A
X

A A
X [32]
X

A
[5]
X

A A
XY XY

A
XY

A
XY

A A A A A
XY XY XY XY Y

A A A A A
XY XY XY XY XY

A
Y

A
XY

A A B A B B B A B A
XY XY XY XY XY XY XY Y XY [33]
XY
A
X

A
X

A
X

A
X
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6/1

A A A B
XY XY XY XY

1c

H

▼B
B

A
Nr.
G.E.

Naam G.E.

Vak
nr.

1

2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

6/7

Omschrij
ving van
de goede
ren —
Houseni
veau ver
voersover
eenkomst

6/8

Omschrĳv 31 A A
ing van de
[34] [34]
goederen
X X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A A
X [34]
X

6/9

Soort ver
pakking

1a

G
1b

A
X

1c

1d

A
X

2a

A
X

2b

2c

2d

3a

3b

4a

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

C
X

A
X

A
X

A
X

6/10 Aantal colli 31

A
X

A
X

A
X

A
X

B
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

C
X

A
X

A
X

A
X

31

A
X

A A
[35] X
X

A
X

A
X

B
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

C
X

A
X

A
X

A
X

A
X

C
X

A
X

A
X

A
X

C
X

C
X

C
X

C
X

C
X

6/11 Verzen
dingsmer
ken

6/12 VN-code
gevaarlijke
goederen

6/13 CUS-code

31

A
X

A
X

C
X

C
X

A
X

C
X

C
X

C
X

C
X

C
X

C
X

C
X

C
X

C
X

C
X

A
X

A
X

A
X

4c

A
X

A
X

A
X

A
X

C
X

C
X

4d

5

1

2

3

4

5

I

1

2

3

4

5

6

1

A A A
[34] [34] X
X X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A A
X [33]
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

B
X

A
X

C
X

C
X

A
X

C
X

C
X

C
X

C
X

C
X

A
X

A A
X [33]
X

A
X

C
X

C
X

C
X

C
X

2

C
X
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31

4b

H

▼B
B

A
Nr.
G.E.

Naam G.E.

Vak
nr.

1

2

6/14 Goederen 33 (1) A A
code —
[36] [36]
Code van
X X
de gecom
bineerde
nomencla
tuur

3

C

1

2

3

4

1

A
X

A
X

A
X

A A
X [5]
X

D
2

1

E
2

3

1

F
2

G

1a

1b

1c

A A A A A A
[37] [37] [37] [23] [36] X
X X X X X

A
X

A
X

1d

2a

A
X

2b

2c

2d

3a

3b

4a

A
X

C
X

A
X

C
X

A
X

4b

4c

C
X

6/15 Goederen 33 (2)
code —
Taric-code

4d

5

A
X

1

H
2

3

4

5

I

1

2

3

4

5

6

1

A A A
[36] [36] X
X X

B
X

A
X

A
X

A
X

A A
X [5]
X

A
X

B
X

A
X

A
X

B
X

B A
X [5]
X

A
X

A
X

A
X

A
[5]
X

A
X

B
X

A
X

A
X

B
X

A
[5]
X

6/17 Goederen 33 (5)
code —
Nationale
aanvul
lende co
de(s)

B
X

B
X

B
X

B
[5]
X

B
X

B
X

B
X

B
X

B
X

B
[5]
X

6/18 Totaal aan 6
tal colli

B
Y

B
Y

B
Y

B
Y

B
Y

6/19 Soort goe
deren

A
Y

A
Y

A
Y

B
Y

B
Y

C
X

C
X

C
X
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6/16 Goederen 33
code —
(3)(4)
Aanvul
lende Ta
ric-code(s)

2

▼B
Groep 7 — Vervoersinformatie (methoden, middelen en uitrusting)
A
Nr.
G.E.

7/1

Overlading

55

7/2

Container

19

7/3

Referentie
nummer
vervoer

7/4

Vervoers
wijze aan
de grens

7/5

26
Binnen
landse ver
voerswijze

7/6

Identifica
tie van het
werkelijke
grensover
schrijdende
vervoer
middel

7/7

Identiteit 18 (1)
van het
vervoer
middel bij
vertrek

25

1

B
2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

H
2

3

4

5

I

1

2

3

4

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

B
Y

A
Y

A
Y

5

6

1

2

A A A
[38] [38] Y
Y Y
A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

B
Y

A A B
[40] [40] [40]
Y Y Y

A
Y

B
Y

A
Y

A A
[39] [39]
Y Y

A
Y
A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A A A
Y Y Y

B
[40]
Y

A B A A B
[41] [41] [41] [41] Y
Y Y Y Y
A
Y

B B A
[42] [43] [43]
Y Y Y

A A A
[43] [43] XY
[44] [44]
[45] [45]
XY XY

A
Y
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Naam G.E.

Vak
nr.

▼B
B

A
Nr.
G.E.

Naam G.E.

Vak
nr.

7/8

Nationali 18 (2)
teit van het
vervoer
middel bij
vertrek

7/9

Identiteit 18 (1)
van het
vervoer
middel bij
aankomst

31

2

3

1

2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

H
2

3

4

5

1

I
2

3

4

5

6

1

2

A
[46]
[44]
[45]
XY

A
Y

A
XY

A A A A B
[35] XY XY XY XY
XY

A A A A A A A A
XY XY XY XY XY XY XY XY

7/11 Grootte en
type con
tainer

A C A
XY XY XY

7/12 Ladings
tatus con
tainer

A C A
XY XY XY

A A A
XY XY XY

A
XY

B
[43]
Y

B B B
[43] [43] [43]
Y Y Y

A A A A A A A
XY XY XY XY XY XY XY

A A
XY XY
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7/10 Identifica
tienummer
container

1

C

▼B
B

A
Nr.
G.E.

Naam G.E.

Vak
nr.

1

2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

7/13 Soort le
verancier
van materi
eel

1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

A C A
XY XY XY

B
[47]
Y

7/15 Nationali 21 (2)
teit van het
grensover
schrijdende
actieve
vervoer
middel

A A
[46] [46]
Y Y

A
[46]
Y

B
[46]
XY

A
[46]
XY

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
XY

C
Y

A
XY

4c

4d

5

1

H
2

3

4

5

1

I
2

3

4

5

6

1

2

A
XY

A A
[48] [48]
XY XY

A A A A
XY [2 [2 Y
4] 4]
Y Y

A A
[48] [48]
XY XY

A
XY

A
XY

A
[46]
Y

A A B
[46] [46] [46]
Y Y Y
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7/14 Identiteit 21 (1)
van het
grensover
schrijdende
actieve
vervoer
middel

7/16 Identiteit
van het
grensover
schrijdende
passieve
vervoer
middel

1a

G

▼B
B

A
Nr.
G.E.

Naam G.E.

Vak
nr.

1

2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

7/17 Nationali
teit van het
grensover
schrijdende
passieve
vervoer
middel

2

1a

A
XY

D

7/19 Andere
voorvallen
tijdens het
vervoer

56

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

A
XY

A
XY

A C A
XY XY XY

A
XY

A A A
[38] [38] Y
Y Y

A A
XY XY

A
Y

1

H
2

3

4

5

A
Y

A
Y

1

I
2

3

4

5

6

1

2
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7/18 Verzege
lingsnum
mer

7/20 Identifica
tienummer
recipiënt

1

F

▼B
Groep 8 — Overige gegevenselementen (statistische gegevens, zekerheidstellingen, tariefgerelateerde gegevens)
B

A
Nr.
G.E.

Naam G.E.

Vak
nr.

1

2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

39

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

H
2

3

4

5

1

I
2

3

4

5

8/1

Contin
gentvolg
nummer

A
X

8/2

52
Soort ze
kerheidstel
ling

A
Y

A
Y

A A
[49] Y
Y

A
Y

A
Y

8/3

Referentie
zekerheid
stelling

52

A
Y

A
Y

A A
[49] Y
Y

A
Y

A
Y

8/4

Zekerheid
niet geldig
in

52

A
Y

A
Y

8/5

Aard van
de trans
actie

24

A A
XY XY

A
[32]
XY

A B B A A
XY XY XY XY [32]
XY

8/6

Statistische
waarde

46

A A B B
[50] [50] [50] [50]
X X X X

A B A A A
[50] [50] [50] [50] [50]
X X X X X

8/7

Afschrij
ving

44

A
X

1

2

A
[5]
X
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A
X

6
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▼B
Deel 2
Voetnoten
Nummer
van de
voetnoot

Omschrijving van de voetnoot

[1]

De lidstaten mogen alleen om dit gegevenselement vragen in het kader van papieren procedures.

[2]

Wanneer de papieren aangifte slechts op een enkel artikel betrekking heeft, kunnen de lidstaten bepalen dat
in dit vak niets wordt ingevuld, aangezien het cijfer „1” al in vak 5 is ingevuld.

[3]

Deze informatie wordt niet verstrekt als de douaneaangifte is ingediend vóór de aanbrenging van de
goederen overeenkomstig artikel 171 van het wetboek.

[4]

Dit gegeven hoeft niet te worden verstrekt wanneer het automatisch en eenduidig uit andere door de
marktdeelnemer verstrekte gegevenselementen kan worden afgeleid.

[5]

In de gevallen waarin artikel 166, lid 2, van het wetboek 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.

[6]

Dit gegevenselement moet worden verstrekt indien ten minste één van de volgende gegevens ontbreekt:
— identificatie van het grensoverschrijdende vervoermiddel;
— datum van aankomst op de eerste plaats van aankomst in het douanegebied van de Unie zoals vermeld
in de summiere aangifte bij binnenbrengen die voor de betrokken goederen is ingediend.

[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.

[8]

Dit gegeven is een alternatief voor het uniek referentienummer van de zending [UCR] wanneer dit niet
beschikbaar is. Het legt een verband met andere nuttige informatiebronnen.

[9]

Deze informatie hoeft uitsluitend te worden verstrekt wanneer artikel 166, lid 2, van het wetboek (ver
eenvoudigde 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.

[10]

Deze informatie moet worden verstrekt wanneer het vervoersdocumentnummer niet beschikbaar is.

[11]

Deze informatie is vereist wanneer de aangifte tot plaatsing onder een douaneregeling ten doel heeft de
regeling douane-entrepot aan te zuiveren.

[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.

[13]

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, tenzij een papieren aangifte wordt gebruikt.

[14]

Deze informatie wordt alleen verstrekt wanneer ze beschikbaar is.

[15]

Deze informatie wordt niet verstrekt voor vracht die aan boord blijft (FROB) of overgeladen vracht waar
voor de bestemming zich buiten het douanegebied van de Unie bevindt.

[16]

De lidstaten kunnen van deze informatie afzien wanneer de douanewaarde van de betrokken goederen niet
kan worden vastgesteld met toepassing van artikel 70 van het wetboek. In die gevallen verstrekt de
aangever de douaneautoriteiten alle andere informatie die nodig kan zijn om de douanewaarde vast te
stellen, of laat hij dat doen.

[17]

Deze informatie hoeft niet te worden verstrekt wanneer de douanediensten de rechten ten behoeve van de
marktdeelnemers op basis van de andere gegevens in de aangifte berekenen. In andere gevallen is het
facultatief voor de lidstaten.
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▼B
Nummer
van de
voetnoot

Omschrijving van de voetnoot

[18]

Dit gegeven is niet verplicht voor goederen die voor vrijstelling van invoerrechten in aanmerking komen,
tenzij de douaneautoriteiten dit noodzakelijk achten voor de toepassing van de bepalingen betreffende het in
het vrije verkeer brengen van de betrokken goederen.

[19]

Deze informatie hoeft niet te worden verstrekt wanneer de douanediensten de rechten ten behoeve van de
marktdeelnemers op basis van de andere gegevens in de aangifte berekenen.

[20]

Behoudens wanneer dit onmisbaar is voor de juiste vaststelling van de douanewaarde, ziet de lidstaat van
aanvaarding van de aangifte af van de eis deze informatie te verstrekken:
— wanneer de douanewaarde van de ingevoerde goederen per zending niet hoger is dan 20 000 EUR, voor
zover het geen deelzendingen of meervoudige zendingen betreft welke door een zelfde afzender aan een
zelfde geadresseerde worden verzonden;
of
— wanneer het invoer betreft waaraan elk handelskarakter vreemd is;
of
— ten aanzien van de regelmatige invoer van goederen die het voorwerp uitmaken van transacties gesloten
onder dezelfde handelsvoorwaarden tussen dezelfde verkoper en dezelfde koper.

[21]

Deze informatie wordt alleen verstrekt als de douanerechten overeenkomstig artikel 86, lid 3, van het
wetboek worden berekend.

[22]

De lidstaten kunnen alleen om deze informatie verzoeken indien de wisselkoers vooraf door een over
eenkomst tussen de betrokken partijen is vastgesteld.

[23]

Enkel in te vullen wanneer de Uniewetgeving daarin voorziet.

[24]

Dit gegevenselement hoeft niet te worden verstrekt wanneer het MRN is verstrekt in G.E. 2/1 Vereen
voudigde aangifte/Voorafgaande documenten.

[25]

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

[26]

Dit gegevenselement is verplicht voor landbouwproducten die voor uitvoerrestituties in aanmerking komen.

[27]

Dit gegevenselement is verplicht voor landbouwproducten waarvoor restituties gelden en voor die goederen
waarvoor de Uniewetgeving de oorsprong van de goederen vereist in het kader van het handelsverkeer met
gebieden met een bijzonder fiscaal regime.

[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.

[29]

Deze informatie is vereist wanneer een preferentiële behandeling wordt toegepast, onder vermelding van de
passende code in G.E. 4/17 Preferentie.

[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.

[32]

Deze informatie hoeft alleen te worden verstrekt bij handelstransacties waarbij ten minste twee lidstaten
betrokken zijn.

[33]

Deze informatie hoeft alleen te worden verstrekt als de aanzuivering van de tijdelijk opgeslagen goederen
uitsluitend betrekking heeft op delen van de aangifte tot tijdelijke opslag die eerder in verband met de
betrokken goederen is ingediend.

[34]

Dit gegevenselement is een alternatief voor de goederencode wanneer deze niet is verstrekt.

[35]

Dit gegevenselement kan worden verstrekt om goederen te identificeren die het voorwerp zijn van een
kennisgeving voor de wederuitvoer van tijdelijk opgeslagen goederen, wanneer een deel van de goederen
waarop de betrokken aangifte tot tijdelijke opslag betrekking heeft, niet worden wederuitgevoerd.
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Nummer
van de
voetnoot

[36]
[37]

Omschrijving van de voetnoot

Dit gegevenselement is een alternatief voor de omschrijving van de goederen wanneer deze niet is verstrekt.
Dit deelvak moet worden ingevuld:
— wanneer de aangifte voor douanevervoer door dezelfde persoon wordt opgesteld samen met of volgend
op een douaneaangifte waarop een goederencode is vermeld, of
— wanneer de Uniewetgeving daarin voorziet.

[38]

Deze informatie wordt uitsluitend verstrekt bij papieren aangiften.

[39]

De lidstaten kunnen van deze eis afzien voor andere vervoerswijzen dan per spoor.

[40]

Deze informatie moet niet worden verstrekt wanneer de uitvoerformaliteiten worden vervuld op de plaats
van uitgang uit het douanegebied van de Unie.

[41]

Dit gegevenselement moet niet worden verstrekt wanneer de invoerformaliteiten worden vervuld op de
plaats van binnenkomst in het douanegebied van de Unie.

[42]

Dit gegevenselement is verplicht voor landbouwproducten die voor uitvoerrestituties in aanmerking komen,
tenzij ze met de post of door vaste transportinrichtingen worden vervoerd. [In geval van vervoer per post of
door vaste transportinrichtingen wordt deze informatie niet verstrekt.]

[43]

Niet gebruiken in geval van verzending met de post of door vaste transportinrichtingen.

[44]

Wanneer goederen in zogenoemde multimodale vervoerseenheden worden vervoerd, zoals containers, wis
sellaadbakken en opleggers, kunnen de douaneautoriteiten de houder van de regeling douanevervoer toe
staan deze informatie achterwege te laten wanneer het logistieke patroon op de plaats van vertrek het
verstrekken van de identiteit en de nationaliteit van het vervoermiddel verhindert op het moment dat de
goederen voor douanevervoer worden vrijgegeven, mits de multimodale vervoerseenheden van unieke
nummers voorzien zijn en deze nummers in G.E. 7/10 Identificatienummer container vermeld zijn.

[45]

In de volgende gevallen zien de lidstaten af van de eis deze informatie te vermelden op een bij het
douanekantoor van vertrek ingediende aangifte voor douanevervoer in verband met het vervoermiddel
waarop of waarin de goederen rechtstreeks zijn geladen:
— wanneer dit gegevenselement als gevolg van het logistieke patroon niet kan worden verstrekt en de
houder van de regeling douanevervoer de AEOC-status heeft en
— wanneer de relevante informatie indien nodig door de douaneautoriteiten kan worden achterhaald via de
administratie van de houder van de regeling douanevervoer.

[46]

Niet gebruiken bij verzending met de post, door vaste transportinrichtingen of per spoor.

[47]

Dit gegevenselement is verplicht voor landbouwproducten die voor uitvoerrestituties in aanmerking komen,
tenzij ze per post, door vaste transportinrichtingen of per spoor worden vervoerd. [In geval van vervoer per
post, door vaste transportinrichtingen of per spoor, wordt deze informatie niet verstrekt.]

[48]

De lidstaten eisen deze informatie niet bij luchtvervoer.

[49]

Deze informatie hoeft alleen te worden verstrekt bij plaatsing van de goederen onder de regeling bijzondere
bestemming of bij voorafgaande invoer van veredelingsproducten of voorafgaande invoer van vervangende
producten.

[50]

De lidstaat van aanvaarding van de aangifte kan afzien van de eis deze informatie te verstrekken wanneer
hij in de positie verkeert om dit correct te beoordelen en routineberekeningen heeft uitgevoerd om tot een
resultaat te komen dat vergelijkbaar is met statistische eisen.
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TITEL II
Aantekeningen op de gegevensvereisten
Inleiding
De omschrijvingen en aantekeningen in deze titel zijn van toepassing op de
gegevenselementen die in de tabel met gegevensvereisten in deel 1 van hoofdstuk
3 van titel I zijn genoemd.
Gegevensvereisten
Groep 1 — Informatie over berichten (inclusief codes voor regelingen)
1/1.

Soort aangifte
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de relevante Uniecode.

1/2.

Soort aangifte - aanvulling
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de relevante Uniecode.

1/3.

Soort aangifte douanevervoer/Bewijs van douanestatus
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de relevante Uniecode.

1/4.

Formulieren
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld bij het gebruik van papieren aangiften het volgnummer van de
set in het totale aantal gebruikte sets (zowel gewone als aanvullende
formulieren). Wanneer bv. één IM formulier en twee IM/c formulieren
worden overgelegd, vermeld op het IM formulier „1/3”, op het eerste IM/c
formulier „2/3” en op het tweede IM/c formulier „3/3”.
Wanneer voor de papieren aangifte twee sets van vier exemplaren in
plaats van één set van acht exemplaren worden gebruikt, worden deze
twee sets voor de vaststelling van het aantal formulieren geacht slechts
één set te vormen.

1/5.

Ladinglijsten
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld bij gebruik van papieren aangiften in cijfers het aantal eventueel
bijgevoegde ladinglijsten of het aantal beschrijvende commerciële lijsten
waarvoor de bevoegde autoriteit vergunning heeft verleend.

1/6.

Artikelnummer
Kolommen A1-A3, B1-B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a tot en met F1d,
F2a tot en met F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G3 tot en met G5, H1 tot
en met H6 en I1 van de tabel met gegevensvereisten:
Het volgnummer van het artikel in het totale aantal artikelen dat in de
aangifte, de summiere aangifte, de kennisgeving of het bewijs van de
douanestatus van Uniegoederen is vermeld wanneer er meer dan één
artikel is.
Kolommen C2 en I2 van de tabel met gegevensvereisten:
Het artikelnummer dat is toegekend aan de goederen op het moment van
inschrijving in de administratie van de aangever.
Kolom F4c van de tabel met gegevensvereisten:
Het artikelnummer dat aan de goederen in de betrokken CN23 is toege
kend.
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1/7.

Indicator bijzondere omstandigheid
Kolom A2 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld met behulp van de relevante codes de bijzondere omstandigheid
waarop door de aangever een beroep wordt gedaan.
Kolommen F1a tot en met F1d, F2a tot en met F2d, F3a, F3b, F4a tot
en met F4d en F5 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld met behulp van de relevante codes ten aanzien van de summiere
aangifte bij binnenbrengen de respectieve door de aangever ingediende
gegevensset of combinatie van gegevenssets.

1/8.

Handtekening/Authenticatie
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Handtekening of authenticatie op andere wijze van de desbetreffende aan
gifte, kennisgeving of bewijs van de douanestatus van Uniegoederen.
Wanneer het papieren aangiften betreft, moet het voor het kantoor van
uitvoer/verzending/invoer bestemde exemplaar van de aangifte de origi
nele handtekening van de betrokkene bevatten, gevolgd door diens vol
ledige naam. Wanneer de betrokkene geen natuurlijke persoon is, moeten
de handtekening en volledige naam van de ondertekenaar worden gevolgd
door diens functie.

1/9.

Totaal aantal artikelen
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Het totale aantal aangegeven artikelen in de betrokken aangifte of het
betrokken bewijs van de douanestatus van Uniegoederen. Het artikel
wordt omschreven als de goederen in een aangifte of bewijs van de
douanestatus van Uniegoederen die met elkaar alle gegevens met het
kenmerk „X” gemeen hebben in de tabel met gegevensvereisten in deel
1 van hoofdstuk 3 van titel I van deze bijlage.

1/10. Regeling
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecodes de regeling waarvoor de
goederen zijn aangegeven.
1/11. Aanvullende regeling
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de relevante Uniecodes of de door de betrokken lidstaat ver
strekte code voor de aanvullende regeling.
Groep 2 — Verwijzingen naar berichten, documenten, certificaten,
vergunningen
2/1.

Summiere aangifte/Voorafgaande documenten
Kolommen A1 en A2 van de tabel met gegevensvereisten:
Deze informatie wordt alleen verstrekt als goederen die in tijdelijke opslag
of in een vrije zone zijn geplaatst, worden wederuitgevoerd.
Vermeld met behulp van de relevante Uniecodes het MRN van de aangifte
tot tijdelijke opslag waaronder de goederen zijn geplaatst.
Het vierde element van het gegevenselement (artikelnummer) verwijst
naar het artikelnummer van de goederen in de aangifte tot tijdelijke opslag
waarvoor een kennisgeving van wederuitvoer wordt ingediend. Het moet
worden ingevuld wanneer een deel van de goederen waarop de betrokken
aangifte tot tijdelijke opslag betrekking heeft, niet wordt wederuitgevoerd.
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Kolom A3 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld met behulp van de relevantie Uniecodes het MRN van de aan
gifte tot tijdelijke opslag waaronder de goederen zijn geplaatst.
Het vierde element van het gegevenselement (artikelnummer) verwijst
naar het artikelnummer van de goederen in de aangifte tot tijdelijke opslag
waarvoor een kennisgeving van wederuitvoer wordt ingediend. Het moet
worden ingevuld wanneer een deel van de goederen waarop de betrokken
aangifte tot tijdelijke opslag betrekking heeft, niet wordt wederuitgevoerd.
Kolommen B1 tot en met B4 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecodes de referentiegegevens
van de documenten die voorafgingen aan de uitvoer naar een derde land/
verzending naar een andere lidstaat.
Vermeld, wanneer de aangifte betrekking heeft op wederuitgevoerde goe
deren, de referentiegegevens van de aangifte tot plaatsing van de goederen
onder de voorafgaande douaneregeling waaronder de goederen werden
geplaatst. Het artikelnummer wordt alleen verstrekt in de gevallen waarin
het noodzakelijk is om het betrokken artikel ondubbelzinnig te identifice
ren.
Kolommen D1 tot en met D3 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld bij een aangifte voor douanevervoer de referentie voor de tijde
lijke opslag of de voorafgaande douaneregeling of desbetreffende dou
anedocumenten.
Wanneer bij papieren aangiften voor douanevervoer meer dan één refe
rentie moet worden vermeld, kunnen de lidstaten bepalen dat de relevante
code in dit vak moeten worden vermeld en dat een lijst met de betrokken
referenties bij de aangifte voor douanevervoer moet worden gevoegd.
Kolom E1 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld indien van toepassing de referentie van de douaneaangifte waar
mee de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht.
Wanneer de MRN van de douaneaangifte voor het vrije verkeer wordt
verstrekt en het bewijs van de douanestatus van Uniegoederen niet alle
goederen van de douaneaangifte betreft, vermeld de respectieve artikel
nummers in de douaneaangifte.
Kolom E2 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld het MRN van de summiere aangifte(n) bij binnenbrengen die met
betrekking tot de goederen werd(en) ingediend voordat de goederen in het
douanegebied van de Unie zijn aangekomen.
Vermeld, wanneer het MRN van de summiere aangifte bij binnenbrengen
is verstrekt en het douanemanifest niet alle goederen van de summiere
aangifte bij binnenbrengen betreft, de respectieve artikelnummers in de
summiere aangifte bij binnenbrengen, wanneer de persoon die het elek
tronische manifest indient, hierover beschikt.
Kolommen G1 en G2 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld het MRN van de summiere aangifte(n) bij binnenbrengen die
verband houd(t)(en) met de betrokken zending overeenkomstig de voor
waarden in hoofdstuk 3 van titel I van deze bijlage.
Kolom G3 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld onverminderd artikel 139, lid 4, van het wetboek, het MRN van
de summiere aangifte(n) bij binnenbrengen of, in de in artikel 130 van het
wetboek bedoelde gevallen, de aangifte tot tijdelijke opslag of de dou
aneaangifte(n) die met betrekking tot de goederen is(zijn) ingediend.
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Wanneer het MRN van de summiere aangifte bij binnenbrengen is ver
strekt en de aanbrenging van goederen niet alle goederen van een sum
miere aangifte bij binnenbrengen of, in de in artikel 130 van het wetboek
bedoelde gevallen, een aangifte tot tijdelijke opslag of een douaneaangifte
betreft, verstrekt de persoon die de goederen aanbrengt het(de) relevante
artikelnummer(s) van de goederen in de oorspronkelijke summiere aan
gifte bij binnenbrengen, aangifte tot tijdelijke opslag of douaneaangifte.
Kolom G4 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld onverminderd artikel 145, lid 4, van het wetboek het MRN van
de summiere aangifte(n) bij binnenbrengen voor de betrokken zending.
Wanneer een aangifte tot tijdelijke opslag is ingediend na de beëindiging
van de regeling douanevervoer overeenkomstig artikel 145, lid 11, van het
wetboek, wordt het MRN van de aangifte voor douanevervoer verstrekt.
Wanneer het MRN van de summiere aangifte bij binnenbrengen, de aan
gifte voor douanevervoer of, in de in artikel 130 van het wetboek be
doelde gevallen, de douaneaangifte is verstrekt, en de aangifte tot tijdelijke
opslag niet alle goederen van een summiere aangifte bij binnenbrengen,
aangifte voor douanevervoer of douaneaangifte betreft, verstrekt de aan
gever het(de) relevante artikelnummer(s) van de goederen in de oorspron
kelijke summiere aangifte bij binnenbrengen, aangifte voor douanevervoer
of douaneaangifte.
Kolom G5 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld het MRN van de aangifte(n) tot tijdelijke opslag die (is)zijn
ingediend met betrekking tot de goederen op de plaats waar het vervoer/de
overbrenging begon.
Wanneer het MRN van de aangifte tot tijdelijke opslag niet alle goederen
van de betrokken aangifte tot tijdelijke opslag betreft, verstrekt de persoon
die de aankomst van goederen na de overbrenging in het kader van
tijdelijke opslag meldt, het(de) relevante artikelnummer(s) van de goede
ren in de oorspronkelijke aangifte tot tijdelijke opslag.
Kolommen H1 tot en met H5, I1 en I2 van de tabel met gegevensver
eisten:
Vermeld met behulp van de relevantie Uniecodes het MRN van de aan
gifte tot tijdelijke opslag of een andere verwijzing naar eventuele voor
afgaande documenten.
Het artikelnummer wordt alleen verstrekt in de gevallen waarin het nood
zakelijk is om het betrokken goed ondubbelzinnig te identificeren.
2/2.

Aanvullende informatie
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de relevante Uniecode en, indien van toepassing, de door de
betrokken lidstaat verstrekte code(s).
Wanneer in de Uniewetgeving niet is bepaald in welk veld de informatie
moet worden vermeld, moet die in G.E. 2/2 Aanvullende informatie wor
den vermeld.
Kolommen A1 tot en met A3 en F1a tot en met F1c van de tabel met
gegevensvereisten:
Wanneer de goederen worden vervoerd onder dekking van een verhan
delbaar cognossement „aan order blanco geëndosseerd” en de geadres
seerde is onbekend, worden zijn gegevens door de relevante code ver
vangen.
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2/3.

Overgelegde documenten, certificaten en vergunningen, aanvullende re
ferenties
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
a) Identificatie- of referentienummer van tot staving van de aangifte over
gelegde Unie- of internationale documenten, certificaten en vergunnin
gen, en aanvullende referenties.
Vermeld met behulp van de relevante Uniecodes alle in bepaalde spe
cifieke regels vereiste gegevens, samen met de referentiegegevens van
de tot staving van de aangifte overgelegde documenten, en aanvullende
referenties.
Wanneer de aanvrager of de importeur voor invoeraangiften of de
exporteur voor uitvoeraangiften de houder is van een geldige BTIbeschikking en/of BOI-beschikking die betrekking heeft op de goede
ren waarop de aangifte betrekking heeft, vermeldt de aangever het
referentienummer van de BTI-beschikking en/of BOI-beschikking.
b) Identificatie- of referentienummer van tot staving van de aangifte over
gelegde nationale documenten, certificaten en vergunningen, en aan
vullende referenties.
Kolommen A1, A3, F5 en G4 in de tabel met gegevensvereisten:
Referentie van het vervoersdocument dat het vervoer van goederen naar of
uit het douanegebied van de Unie dekt.
Ze omvat de relevante code voor het soort vervoersdocument, gevolgd
door het identificatienummer van het betrokken document.

▼C2
Wanneer de aangifte wordt ingediend door een andere persoon dan de
vervoerder wordt tevens het vervoersdocumentnummer van de vervoerder
verstrekt.

▼B
Kolommen B1 tot en met B4, C1, H1 tot en met H5 en I1 van de tabel
met gegevensvereisten:
Referentienummer van de vergunning voor gecentraliseerde vrijmaking.
Deze informatie moet worden verstrekt tenzij het met zekerheid uit andere
gegevenselementen, zoals het EORI-nummer van de vergunninghouder,
kan worden verkregen.
Kolommen C1 en I1 van de tabel met gegevensvereisten:
Referentienummer van de vergunning voor vereenvoudigde aangiften.
Deze informatie moet worden verstrekt tenzij het met zekerheid uit andere
gegevenselementen, zoals het EORI-nummer van de vergunninghouder,
kan worden verkregen.
Kolom D3 van de tabel met gegevensvereisten:
Dit gegevenselement omvat het soort en de referentie van het als aangifte
voor douanevervoer gebruikte vervoersdocument.
Daarnaast bevat het tevens de verwijzing naar het respectieve nummer van
de vergunning van de houder van de regeling douanevervoer. Deze infor
matie moet worden verstrekt tenzij het met zekerheid uit andere gegevens
elementen, zoals het EORI-nummer van de vergunninghouder, kan worden
verkregen.
Kolom E1 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld indien van toepassing het nummer van de vergunning van de
toegelaten afgever. Deze informatie moet worden verstrekt tenzij het met
zekerheid uit andere gegevenselementen, zoals het EORI-nummer van de
vergunninghouder, kan worden verkregen.
Kolom E2 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecodes de referentie van het
vervoersdocument dat betrekking heeft op het geplande vervoer van de
goederen in het douanegebied van de Unie na de indiening van het dou
anemanifest bij de douane.
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Bij vervoer over zee in het kader van een overeenkomst voor het delen
van laadruimte of een soortgelijke contractuele regeling verwijst het te
verstrekken vervoersdocumentnummer naar het vervoersdocument dat is
afgegeven door de persoon die een overeenkomst heeft gesloten en een
cognossement of vrachtbrief heeft afgegeven om de goederen feitelijk in
het douanegebied van de Unie binnen te brengen.
Het vervoersdocumentnummer is een alternatief voor het uniek referentie
nummer van de zending (UCR) wanneer dit niet beschikbaar is.
Vermeld indien van toepassing het nummer van de vergunning van de
toegelaten afgever. Deze informatie moet worden verstrekt tenzij het met
zekerheid uit andere gegevenselementen, zoals het EORI-nummer van de
vergunninghouder, kan worden verkregen.
Kolommen F1a, F2a, F2b, F3a en F3b van de tabel met gegevensver
eisten:
Referentie van het(de) vervoersdocument(en) dat(die) het vervoer van
goederen naar of uit het douanegebied van de Unie dekt(dekken). Indien
het vervoer van goederen wordt gedekt door twee of meer vervoersdocu
menten, d.w.z. het master- en het houseniveau van de vervoersovereen
komst, moeten zowel het master- als het overeenkomstige houseniveau
van de vervoersovereenkomsten worden vermeld. Het referentienummer
van het mastercognossement, het naamcognossement, de masterlucht
vrachtbrief en de houseluchtvrachtbrief blijven minimaal drie jaar na af
gifte ervan door de betrokken marktdeelnemers uniek. Ze omvat de rele
vante code voor het soort vervoersdocument, gevolgd door het identifica
tienummer van het betrokken document.
Kolom F1b van de tabel met gegevensvereisten:
Referentie van het mastercognossement dat het vervoer van goederen naar
het douanegebied van de Unie dekt. Ze omvat de relevante code voor het
soort vervoersdocument, gevolgd door het identificatienummer van het
betrokken document. Het referentienummer van het door de vervoerder
afgegeven mastercognossement blijft minimaal drie jaar na afgifte ervan
uniek.
Kolommen F1c en F2c van de tabel met gegevensvereisten:
Wanneer een andere persoon dan de vervoerder overeenkomstig arti
kel 112, lid 1, eerste alinea, en artikel 113, lid 2, gegevens van de sum
miere aangifte bij binnenbrengen indient, moet naast het nummer van het
housecognossement of de houseluchtvrachtbrief ook het nummer van het
overeenkomstige mastercognossement of de masterluchtvrachtbrief worden
verstrekt.
Kolom F1d van de tabel met gegevensvereisten:
Wanneer een geadresseerde overeenkomstig artikel 112, lid 1, tweede
alinea, gegevens van de summiere aangifte bij binnenbrengen indient,
moet het nummer van het overeenkomstige:
a) door de vervoerder afgegeven naamcognossement worden verstrekt of,
indien van toepassing,
b) door de vervoerder afgegeven mastercognossement en het door een
andere persoon overeenkomstig artikel 112, lid 1, tweede alinea, afge
geven laagste cognossement wanneer voor dezelfde goederen een aan
het mastercognossement van de vervoerder onderliggend aanvullend
cognossement is afgegeven.
Kolom F2d van de tabel met gegevensvereisten:
Indien beschikbaar op het ogenblik van de indiening wordt het referentie
nummer van de houseluchtvrachtbrief en de masterluchtvrachtbrief ver
strekt. Indien de master-referentie niet beschikbaar is op het ogenblik
van de indiening, kan de betrokkene het referentienummer van de master
luchtvachtbrief als alternatief ook apart verstrekken, en nog voordat de
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goederen in het luchtvaartuig worden geladen. In dat geval bevat de
informatie tevens verwijzingen naar alle bij de mastervervoersovereen
komst behorende houseluchtvrachtbrieven. Het referentienummer van de
masterluchtvaartbrief en van de houseluchtvaartbrief blijven minimaal drie
jaar na afgifte ervan door de betrokken marktdeelnemers uniek.
Kolommen F4a en F4b van de tabel met gegevensvereisten:
De referentie van het nummer van de postluchtvrachtbrief moet worden
verstrekt. Zij omvat de relevante code voor het soort vervoersdocument,
gevolgd door het identificatienummer van het betrokken document.
Kolom F4c van de tabel met gegevensvereisten:
Het ITMATT-nummer dat overeenkomt met de betrokken CN23.
Kolom F4d van de tabel met gegevensvereisten:
Het(de) met de CN23 overeenkomend(e) ITMATT-nummer(s) waar de
goederen onder vallen die zich in de recipiënt bevinden waarin ze worden
vervoerd.
Kolom F5 van de tabel met gegevensvereisten:
In geval van vervoer over de weg wordt deze informatie verstrekt voor
zover ze beschikbaar is en kan ze een verwijzing naar zowel het TIRcarnet als de CMR-vrachtbrief omvatten.
Kolom H1 van de tabel met gegevensvereisten:
Wanneer de verkoopovereenkomst van de betrokken goederen een identi
ficatienummer heeft, moet dit nummer worden ingevuld. Vermeld indien
van toepassing ook de datum van de verkoopovereenkomst.
Behoudens wanneer dit onmisbaar is voor de juiste vaststelling van de
douanewaarde, kan de lidstaat van aanvaarding van de aangifte afzien van
de eis informatie over de datum en het nummer van de verkoopovereen
komst te verstrekken:
— wanneer de douanewaarde van de ingevoerde goederen per zending
niet hoger is dan 20 000 EUR, voor zover het geen deelzendingen of
meervoudige zendingen betreft welke door een zelfde afzender aan een
zelfde geadresseerde worden verzonden; of
— wanneer het invoer betreft waaraan elk handelskarakter vreemd is; of
— ten aanzien van de regelmatige invoer van goederen die het voorwerp
uitmaken van transacties gesloten onder dezelfde handelsvoorwaarden
tussen dezelfde verkoper en dezelfde koper.
De lidstaten kunnen afzien van de eis informatie over de datum en het
nummer van de verkoopovereenkomst te verstrekken wanneer de dou
anewaarde van de betrokken goederen niet kan worden vastgesteld met
toepassing van artikel 70 van het wetboek. In die gevallen verstrekt de
aanvrager de douaneautoriteiten alle andere informatie die nodig kan zĳn
om de douanewaarde vast te stellen, of laat hij dat doen.
Kolom I1 van de tabel met gegevensvereisten:
Wanneer om een „wie het eerst komt, het eerst maalt”-tariefcontingent
wordt gevraagd voor de goederen die in de vereenvoudigde aangifte wor
den aangegeven, worden alle vereiste documenten in de vereenvoudigde
aangifte aangegeven en zijn ze beschikbaar voor de aangever en de dou
aneautoriteiten zodat de aangever voor het tariefcontingent in aanmerking
kan komen op de datum van de aanvaarding van de vereenvoudigde aan
gifte.
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2/4.

Referentienummer/UCR
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Deze registratie betreft het unieke commerciële referentienummer dat de
betrokkene aan de betrokken zending heeft toegekend. Ze kan de vorm
aannemen van een WDO-code (ISO 15459) of een equivalent daarvan. Ze
verleent toegang tot onderliggende commerciële gegevens die voor de
douane interessant zijn.

2/5.

LRN
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Het lokale referentienummer (LRN) moet worden gebruikt. Dit nummer is
nationaal gedefinieerd en wordt in overeenstemming met de bevoegde
autoriteiten door de aangever toegewezen om elke afzonderlijke aangifte
te identificeren.

2/6.

Uitstel van betaling
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld indien van toepassing de referentiegegevens van de betrokken
vergunning: uitstel van betaling kan hier zowel betrekking hebben op
uitstel van betaling van invoer- en uitvoerrechten als op belastingkrediet.

2/7.

Identificatie van het entrepot
Kolommen B1 tot en met B4, G4 en H1 tot en met H5 van de tabel
met gegevensvereisten:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecodes het type opslagruimte,
gevolgd door het nummer van de vergunning van het betrokken douaneentrepot of de tijdelijke opslagfaciliteit.
Kolom G5 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode het type opslagruimte
voor tijdelijke opslag van bestemming, gevolgd door het relevante num
mer van de vergunning.
Groep 3 — Partijen

3/1.

Exporteur
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
De exporteur is de persoon zoals omschreven in artikel 1, punt 19).
Vermeld de volledige naam en adresgegevens van de betrokkene.
Kolom D1 van de tabel met gegevensvereisten:
In het kader van de regeling Uniedouanevervoer is de exporteur de per
soon die de functie van afzender vervult.
Wanneer papieren aangiften voor douanevervoer of papieren bewijzen van
de douanestatus van Uniegoederen worden gebruikt, kunnen de lidstaten
in het geval van groepagezendingen verlangen dat de relevante code wordt
gebruikt en de lijst van exporteurs bij de aangifte wordt gevoegd.
Kolommen H1, H3, H4 en I1 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld de volledige naam en adresgegevens van de laatste verkoper van
de goederen voordat deze in de Unie werden ingevoerd.
Kolom H5 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld de volledige naam en adresgegevens van de afzender die de
functie van „exporteur” vervult in het kader van het handelsverkeer met
gebieden met een bijzonder fiscaal regime. De afzender is de laatste ver
koper van de goederen voordat deze het fiscale gebied binnenkomen waar
de goederen in het vrije verkeer moeten worden gebracht.
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3/2.

Identificatienummer exporteur
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
De exporteur is de persoon zoals omschreven in artikel 1, punt 19).
Vermeld het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORI-nummer van de be
trokkene.
Kolommen B1, B2 tot en met B4, C1, D1 en E1 van de tabel met
gegevensvereisten:
Wanneer de exporteur niet over een EORI-nummer beschikt, kan de dou
ane hem voor de betrokken aangifte een ad-hocnummer toekennen.
Kolommen H1 tot en met H4 en I1 van de tabel met gegevensver
eisten:
Vermeld het EORI-nummer van de laatste verkoper van de goederen
voordat deze in de Unie werden ingevoerd.
Wanneer faciliteiten worden verleend in het kader van een door de Unie
erkend partnerschapsprogramma met het bedrijfsleven van een derde land,
kan dit gegeven bestaan in een uniek derdeland-identificatienummer dat
door het betrokken derde land aan de Unie is meegedeeld. Dat nummer
kan worden gebruikt wanneer de aangever hierover beschikt.
Kolommen H1 en H3 tot en met H6 van de tabel met gegevensver
eisten:
Wanneer een identificatienummer vereist is, vermeld het in artikel 1, punt
18), bedoelde EORI-nummer van de betrokkene. Indien geen EORI-num
mer is toegekend aan de exporteur, vermeld het nummer dat de wetgeving
van de betrokken lidstaat voorschrijft.
Kolom H5 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld het EORI-nummer van de afzender die de functie van „expor
teur” vervult in het kader van het handelsverkeer met gebieden met een
bijzonder fiscaal regime. De afzender is de laatste verkoper van de goe
deren voordat deze het fiscale gebied binnenkomen waar de goederen in
het vrije verkeer moeten worden gebracht.

3/3.

Afzender — Masterniveau vervoersovereenkomst
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Partij die de goederen verzendt zoals in de vervoersovereenkomst is be
paald door de persoon die het vervoer bestelt.
Vermeld de volledige naam en adresgegevens van de afzender wanneer de
aangever niet over zijn EORI-nummer beschikt.
Er kan een telefoonnummer van de betrokkene worden verstrekt.
Kolom F3a van de tabel met gegevensvereisten:
Partij die de goederen verzendt zoals in de masterluchtvrachtbrief is be
paald.
Kolommen F4a en F4b van de tabel met gegevensvereisten:
Dit gegeven hoeft niet te worden verstrekt wanneer het automatisch kan
worden afgeleid uit G.E. 7/20 Identificatienummer recipiënt.

3/4.

Identificatienummer afzender — Masterniveau vervoersovereenkomst
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Partij die de goederen verzendt zoals in de vervoersovereenkomst is be
paald door de persoon die het vervoer bestelt.
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Vermeld het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORI-nummer van de af
zender wanneer de aangever over dit nummer beschikt.
Wanneer faciliteiten worden verleend in het kader van een door de Unie
erkend partnerschapsprogramma met het bedrijfsleven van een derde land,
kan dit gegeven bestaan in een uniek derdeland-identificatienummer dat
door het betrokken derde land aan de Unie is meegedeeld. Dat nummer
kan worden gebruikt wanneer de aangever hierover beschikt.
3/5.

Afzender — Houseniveau vervoersovereenkomst
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Partij die de goederen verzendt zoals in de houseniveau vervoersovereen
komst is bepaald door de persoon die het vervoer bestelt.
Vermeld de volledige naam en adresgegevens van de afzender wanneer de
aangever niet over zijn EORI-nummer beschikt.
Er kan een telefoonnummer van de betrokkene worden verstrekt.
Kolommen F1c, F2c, F2d, F3b en F4c van de tabel met gegevensver
eisten:
Partij die de goederen verzendt zoals in het laagste housecognossement of
in de laagste houseluchtvaartbrief is bepaald. Deze persoon moet een
andere zijn dan de vervoerder, expediteur, groepage-expediteur, postaan
bieder of douane-expediteur.
Het adres van de afzender moet verwijzen naar een adres buiten de Unie.

3/6.

Identificatienummer afzender — Houseniveau vervoersovereenkomst
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Partij die de goederen verzendt zoals in de houseniveau vervoersovereen
komst is bepaald door de persoon die het vervoer bestelt.
Vermeld het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORI-nummer van de af
zender wanneer de aangever over dit nummer beschikt.
Wanneer faciliteiten worden verleend in het kader van een door de Unie
erkend partnerschapsprogramma met het bedrijfsleven van een derde land,
kan dit gegeven bestaan in een uniek derdeland-identificatienummer dat
door het betrokken derde land aan de Unie is meegedeeld. Dat nummer
kan worden gebruikt wanneer de aangever hierover beschikt.

3/7.

Afzender
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Partij die de goederen verzendt zoals in de vervoersovereenkomst is be
paald door de persoon die het vervoer bestelt.
Vermeld de volledige naam en adresgegevens van de afzender wanneer de
aangever niet over zijn EORI-nummer beschikt.
Dit element moet worden verstrekt wanneer het verschilt van de aangever.
Wanneer de voor een summiere aangifte bij uitgaan vereiste gegevens
reeds zijn opgenomen in een douaneaangifte overeenkomstig artikel 263,
lid 3, van het wetboek zijn opgenomen, stemt deze informatie overeen met
G.E. 3/1 Exporteur van die douaneaangifte.
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3/8.

Identificatienummer afzender
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Partij die de goederen verzendt zoals in de vervoersovereenkomst is be
paald door de persoon die het vervoer bestelt.
Vermeld het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORI-nummer van de af
zender wanneer de aangever over dit nummer beschikt.
Dit element moet worden verstrekt wanneer het verschilt van de aangever.
Wanneer de voor een summiere aangifte bij uitgaan vereiste gegevens
reeds zijn opgenomen in een douaneaangifte overeenkomstig artikel 263,
lid 3, van het wetboek zijn opgenomen, stemt deze informatie overeen met
G.E. 3/2 Identificatienummer exporteur van die douaneaangifte.
Wanneer faciliteiten worden verleend in het kader van een door de Unie
erkend partnerschapsprogramma met het bedrijfsleven van een derde land,
kan dit gegeven bestaan in een uniek derdeland-identificatienummer dat
door het betrokken derde land aan de Unie is meegedeeld. Dat nummer
kan worden gebruikt wanneer de aangever hierover beschikt.

3/9.

Geadresseerde
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Partij aan wie de goederen worden verzonden.
Vermeld de volledige naam en adresgegevens van de betrokkene(n).
Kolommen A1 en A2 van de tabel met gegevensvereisten:
In geval van onderaanneming wordt deze informatie verstrekt indien be
schikbaar.
Wanneer de goederen worden vervoerd onder dekking van een verhan
delbaar cognossement „aan order blanco geëndosseerd” en de geadres
seerde is onbekend, worden zijn gegevens vervangen door de relevante
code in G.E. 2/2 Aanvullende informatie.
Kolom B3 van de tabel met gegevensvereisten:
Wanneer goederen waarop een uitvoerrestitutie van toepassing is in een
douane-entrepot worden opgeslagen, is de geadresseerde verantwoordelijk
voor de uitvoerrestitutie of voor het entrepot waar de goederen worden
opgeslagen.
Kolommen D1 en D2 van de tabel met gegevensvereisten:
Wanneer papieren aangiften voor douanevervoer worden gebruikt, kunnen
de lidstaten in het geval van groepagevervoer verlangen dat de relevante
code in dit vak wordt vermeld en de lijst van geadresseerden bij de aan
gifte wordt gevoegd.

3/10. Identificatienummer geadresseerde
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Partij aan wie de goederen worden verzonden.
Kolommen A1 en A2 van de tabel met gegevensvereisten:
In geval van onderaanneming wordt deze informatie verstrekt indien be
schikbaar.
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Wanneer de goederen worden vervoerd onder dekking van een verhan
delbaar cognossement „aan order blanco geëndosseerd” en de geadres
seerde is onbekend, worden zijn gegevens vervangen door de relevante
code in G.E. 2/2 Aanvullende informatie.
Dit gegeven bestaat uit het EORI-nummer van de geadresseerde wanneer
de aangever over dit nummer beschikt.
Wanneer faciliteiten worden verleend in het kader van een door de Unie
erkend partnerschapsprogramma met het bedrijfsleven van een derde land,
kan dit gegeven bestaan in een uniek derdeland-identificatienummer dat
door het betrokken derde land aan de Unie is meegedeeld. Dat nummer
kan worden gebruikt wanneer de aangever hierover beschikt.
Kolommen B1, B2 tot en met B4, D1 tot en met D3 van de tabel met
gegevensvereisten:
Wanneer een identificatienummer vereist is, vermeld het in artikel 1, punt
18), bedoelde EORI-nummer. Vermeld het nummer dat de wetgeving van
de betrokken lidstaat voorschrijft wanneer de geadresseerde die geen
marktdeelnemer is, niet in de EORI-databank is opgenomen.
Kolommen B1 en B2 van de tabel met gegevensvereisten:
Wanneer faciliteiten worden verleend in het kader van een door de Unie
erkend partnerschapsprogramma met het bedrijfsleven van een derde land,
kan dit gegeven bestaan in een uniek derdeland-identificatienummer dat
door het betrokken derde land aan de Unie is meegedeeld. Dat nummer
kan worden gebruikt wanneer de aangever hierover beschikt.
Kolom B3 van de tabel met gegevensvereisten:
Wanneer goederen waarop een uitvoerrestitutie van toepassing is in een
douane-entrepot worden opgeslagen, is de geadresseerde verantwoordelijk
voor de uitvoerrestitutie of voor het entrepot waar de goederen worden
opgeslagen.
3/11. Geadresseerde — Masterniveau vervoersovereenkomst
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Partij aan wie de goederen worden verzonden.
Vermeld de volledige naam en adresgegevens van de betrokkene(n). Er
kan een telefoonnummer worden verstrekt.
Kolommen F4a en F4b van de tabel met gegevensvereisten:
Dit gegeven hoeft niet te worden verstrekt wanneer het automatisch kan
worden afgeleid uit G.E. 7/20 Identificatienummer recipiënt.
Kolom F5 van de tabel met gegevensvereisten:
Wanneer gegevens van de summiere aangifte bij binnenbrengen in het
zelfde bericht zijn opgenomen als de gegevens van de aangifte voor dou
anevervoer, hoeft dit gegevenselement niet te worden verstrekt en wordt
G.E. 3/26 Koper gebruikt.
3/12. Identificatienummer geadresseerde — Masterniveau vervoersovereen
komst
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORI-nummer van de partij
aan wie de goederen worden verzonden.
Dit element moet worden verstrekt wanneer het verschilt van de aangever.
Wanneer de goederen onder dekking van een verhandelbaar cognossement
„aan een genoemde partij geëndosseerd” worden vervoerd,
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a) kan, in de gevallen waarin een mastercognossement door de vervoerder
is afgegeven, de identiteit van de expediteur, de exploitant van het
containervrachtstation of een andere vervoerder als geadresseerde wor
den vermeld;
b) wordt, in de gevallen die door een door de vervoerder afgegeven
naamcognossement of een housecognossement dat overeenkomstig ar
tikel 112, lid 1, eerste alinea, door de persoon is afgegeven, de ge
noemde partij aan wie geëndosseerd is, als geadresseerde vermeld.
Dit gegeven bestaat in het EORI-nummer van de geadresseerde wanneer
de aangever over dit nummer beschikt. Vermeld het nummer dat de wet
geving van de betrokken lidstaat voorschrijft wanneer de geadresseerde
niet in de EORI-databank is opgenomen omdat hij geen marktdeelnemer is
of niet in de Unie is gevestigd.
Wanneer faciliteiten worden verleend in het kader van een door de Unie
erkend partnerschapsprogramma met het bedrijfsleven van een derde land,
kan dit gegeven bestaan in een uniek derdeland-identificatienummer dat
door het betrokken derde land aan de Unie is meegedeeld. Dat nummer
kan worden gebruikt wanneer de aangever hierover beschikt.
Kolom F5 van de tabel met gegevensvereisten:
Wanneer gegevens van de summiere aangifte bij binnenbrengen in het
zelfde bericht zijn opgenomen als de gegevens van de aangifte voor dou
anevervoer, hoeft dit gegevenselement niet te worden verstrekt en wordt
G.E. 3/27 Koper gebruikt.
3/13. Geadresseerde — Houseniveau vervoersovereenkomst
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Partij die de goederen ontvangt zoals in het laagste housecognossement of
in de laagste houseluchtvaartbrief is bepaald.
Vermeld de volledige naam en adresgegevens van de betrokkene(n). Er
kan een telefoonnummer worden verstrekt.
Of deze persoon is een andere dan de expediteur, (de)groepage-expediteur,
postaanbieder of douane-expediteur, of de persoon die de aanvullende
gegevens van de summiere aangifte bij binnenbrengen indient overeen
komstig artikel 112, lid 1, eerste en tweede alinea, en artikel 113, leden 1
en 2, wordt vermeld in G.E. 3/38 Identificatienummer persoon die de
aanvullende ENS-gegevens indient.
In het geval van een verhandelbaar cognossement, d.w.z. „aan order
blanco geëndosseerd” en wanneer de geadresseerde niet bekend is, wordt
informatie over de laatst bekende eigenaar van de vracht of over de ver
tegenwoordiger van de eigenaar verstrekt.
3/14. Identificatienummer geadresseerde — Houseniveau vervoersovereen
komst
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORI-nummer van de per
soon aan wie de goederen worden verzonden.
Dit element moet worden verstrekt wanneer het verschilt van de aangever.
Wanneer de goederen worden vervoerd onder dekking van een verhan
delbaar cognossement „aan order blanco geëndosseerd” en de geadres
seerde is onbekend, wordt informatie over de laatst bekende eigenaar
van de vracht of over de vertegenwoordiger van de eigenaar verstrekt.
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Dit gegeven bestaat in het EORI-nummer van de geadresseerde wanneer
de aangever over dit nummer beschikt. Vermeld het nummer dat de wet
geving van de betrokken lidstaat voorschrijft wanneer de geadresseerde
niet in de EORI-databank is opgenomen omdat hij geen marktdeelnemer is
of niet in de Unie is gevestigd.
Wanneer faciliteiten worden verleend in het kader van een door de Unie
erkend partnerschapsprogramma met het bedrijfsleven van een derde land,
kan dit gegeven bestaan in een uniek derdeland-identificatienummer dat
door het betrokken derde land aan de Unie is meegedeeld. Dat nummer
kan worden gebruikt wanneer de aangever hierover beschikt.

▼C2
3/15. Importeur
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Naam en adres van de partij die een invoeraangifte indient of voor wiens
rekening die aangifte wordt ingediend.
3/16. Identificatienummer importeur
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Identificatienummer van de partij die een invoeraangifte indient of voor
wiens rekening die aangifte wordt ingediend.

▼B
Vermeld het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORI-nummer van de be
trokkene. Indien de importeur niet over een EORI-nummer beschikt, kan
de douane hem voor de betrokken aangifte een ad-hocnummer toekennen.
Vermeld het nummer dat de wetgeving van de betrokken lidstaat voor
schrijft wanneer de importeur niet in de EORI-databank is opgenomen
omdat hij geen marktdeelnemer is of niet in de Unie is gevestigd.
3/17. Aangever
Kolommen B1 tot en met B4 en C1 van de tabel met gegevensver
eisten:
Vermeld de volledige naam en adresgegevens van de betrokkene.
Vermeld de voor het G.E. 2/2 Aanvullende informatie omschreven rele
vante codes als de aangever en de exporteur/afzender dezelfde persoon
zijn.
Kolommen H1 tot en met H6 en I1 van de tabel met gegevensver
eisten:
Vermeld de volledige naam en adresgegevens van de betrokkene.
Vermeld de voor het G.E. 2/2 Aanvullende informatie omschreven rele
vante code als de aangever en de geadresseerde dezelfde persoon zijn.
3/18. Identificatienummer aangever
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORI-nummer.
Kolommen B1 tot en met B4, C1, G4, H1 tot en met H5 en I1 van de
tabel met gegevensvereisten:
Indien de aangever niet over een EORI-nummer beschikt, kan de douane
hem voor de betrokken aangifte een ad-hocnummer toekennen.
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Kolommen F1c, F1d, F2c, F2d, F3b, F4c en F4d van de tabel met
gegevensvereisten:
Vermeld het EORI-nummer van de persoon die de aanvullende ENSgegevens indient overeenkomstig artikel 112, lid 1, eerste en tweede
alinea, en artikel 113, leden 1 en 2.
3/19. Vertegenwoordiger
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Deze informatie wordt vereist als deze verschilt van G.E. 3/17 Aangever
of in voorkomend geval G.E. 3/22 Houder van de regeling douanevervoer.
3/20. Identificatie vertegenwoordiger
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Deze informatie wordt vereist als deze verschilt van G.E. 3/18 Identifica
tienummer aangever of in voorkomend geval G.E. 3/23 Identificatienum
mer houder van de regeling douanevervoer, G.E. 3/30 Identificatienummer
persoon die de goederen bij de douane aanbrengt, G.E. 3/42 Identificatie
nummer indiener van het douanemanifest, G.E. 3/43 Identificatienummer
aanvrager van een bewijs van de douanestatus van Uniegoederen of G.E.
3/44 Identificatienummer persoon die de aankomst van goederen na over
brenging in het kader van tijdelijke opslag meldt.
Vermeld het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORI-nummer van de be
trokkene.
3/21. Code status vertegenwoordiger
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de relevante code waarmee de status van de vertegenwoordiger
wordt weergegeven.

▼C2
3/22. Houder van de regeling douanevervoer
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de volledige naam of firmanaam en adresgegevens van de houder
van de regeling douanevervoer. Vermeld in voorkomend geval de vol
ledige naam of firmanaam van de gevolmachtigde vertegenwoordiger die
voor rekening van de houder van de regeling de aangifte voor douanever
voer indient.

▼B
Wanneer papieren aangiften voor douanevervoer worden gebruikt, moet
het voor het douanekantoor van vertrek bestemde exemplaar van de pa
pieren aangifte de originele handtekening van de betrokkene dragen.
3/23. Identificatienummer houder van de regeling douanevervoer
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORI-nummer van de houder
van de regeling douanevervoer.
Indien de houder van de regeling douanevervoer niet over een EORInummer beschikt, kan de douane hem voor de betrokken aangifte een
ad-hocnummer toekennen.
Zijn identificatienummer handelaar moet echter worden gebruikt wanneer:
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— de houder van de regeling douanevervoer is gevestigd in een andere
partij bij de Overeenkomst gemeenschappelijk douanevervoer dan de
Unie;
— de houder van de regeling douanevervoer is gevestigd in Andorra of
San Marino.
3/24. Verkoper
Kolommen F1a, F1d en F5 van de tabel met gegevensvereisten:
De verkoper is de laatst bekende entiteit door wie de goederen worden
verkocht of door wie is overeengekomen dat de goederen aan de koper
worden verkocht. Indien de goederen om een andere reden dan voor een
aankoop worden ingevoerd, worden de gegevens van de eigenaar van de
goederen verstrekt. Vermeld de volledige naam en adresgegevens van de
verkoper wanneer het EORI-nummer van de verkoper van de goederen
niet beschikbaar is. Er kan een telefoonnummer worden verstrekt.
Kolom H1 van de tabel met gegevensvereisten:
Wanneer de verkoper een andere is dan de in G.E. 3/1 Exporteur vermelde
persoon, vermeld de volledige naam en adresgegevens van de verkoper
van de goederen, als de aangever niet over zijn EORI-nummer beschikt.
Indien de douanewaarde overeenkomstig artikel 74 van het wetboek wordt
berekend, wordt deze informatie verstrekt indien ze beschikbaar is.
3/25. Identificatienummer verkoper
Kolommen F1a, F1d en F5 van de tabel met gegevensvereisten:
De verkoper is de laatst bekende entiteit door wie de goederen worden
verkocht of door wie is overeengekomen dat de goederen aan de koper
worden verkocht. Indien de goederen om een andere reden dan voor een
aankoop worden ingevoerd, worden de gegevens van de eigenaar van de
goederen verstrekt. Vermeld het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORInummer van de verkoper van de goederen wanneer de aangever over dit
nummer beschikt.
Wanneer faciliteiten worden verleend in het kader van een door de Unie
erkend partnerschapsprogramma met het bedrijfsleven van een derde land,
kan dit gegeven bestaan in een uniek derdeland-identificatienummer dat
door het betrokken derde land aan de Unie is meegedeeld. Dat nummer
kan worden gebruikt wanneer de aangever hierover beschikt.
Kolom H1 van de tabel met gegevensvereisten:
Wanneer de verkoper een andere is dan de in G.E. 3/1 Exporteur vermelde
persoon, vermeld het EORI-nummer van de verkoper van de goederen
wanneer dit nummer beschikbaar is. Indien de douanewaarde overeenkom
stig artikel 74 van het wetboek wordt berekend, wordt deze informatie
verstrekt indien ze beschikbaar is.
Wanneer faciliteiten worden verleend in het kader van een door de Unie
erkend partnerschapsprogramma met het bedrijfsleven van een derde land,
kan dit gegeven bestaan in een uniek derdeland-identificatienummer dat
door het betrokken derde land aan de Unie is meegedeeld. Dat nummer
kan worden gebruikt wanneer de aangever hierover beschikt.
3/26. Koper
Kolommen F1a, F1d en F5 van de tabel met gegevensvereisten:
De koper is de laatst bekende entiteit aan wie (is overeengekomen dat) de
goederen worden verkocht. Indien de goederen om een andere reden dan
voor een aankoop worden ingevoerd, worden de gegevens van de eigenaar
van de goederen verstrekt.
Vermeld de volledige naam en adresgegevens van de koper wanneer het
EORI-nummer van de koper van de goederen niet beschikbaar is. Er kan
een telefoonnummer worden verstrekt.
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Kolom H1 van de tabel met gegevensvereisten:
Wanneer de koper een andere is dan de in G.E. 3/15 Importeur vermelde
persoon, vermeld de volledige naam en adresgegevens van de koper van
de goederen, als de aangever niet over zijn EORI-nummer beschikt. Indien
de douanewaarde overeenkomstig artikel 74 van het wetboek wordt bere
kend, wordt deze informatie verstrekt indien ze beschikbaar is.

3/27. Identificatienummer koper
Kolommen F1a, F1d en F5 van de tabel met gegevensvereisten:
De koper is de laatst bekende entiteit aan wie (is overeengekomen dat) de
goederen worden verkocht. Indien de goederen om een andere reden dan
voor een aankoop worden ingevoerd, worden de gegevens van de eigenaar
van de goederen verstrekt.

Vermeld het EORI-nummer van de verkoper van de goederen wanneer de
aangever over dit nummer beschikt.

Wanneer faciliteiten worden verleend in het kader van een door de Unie
erkend partnerschapsprogramma met het bedrijfsleven van een derde land,
kan dit gegeven bestaan in een uniek derdeland-identificatienummer dat
door het betrokken derde land aan de Unie is meegedeeld. Dat nummer
kan worden gebruikt wanneer de aangever hierover beschikt.

Kolom H1 in de tabel van gegevensvereisten:
Wanneer de koper een andere is dan de in G.E. 3/16 Importeur vermelde
persoon, bestaat deze informatie in het in artikel 1, punt 18), bedoelde
EORI-nummer van de koper van de goederen wanneer dat nummer be
schikbaar is. Indien de douanewaarde overeenkomstig artikel 74 van het
wetboek wordt berekend, wordt deze informatie verstrekt indien ze be
schikbaar is.

Wanneer faciliteiten worden verleend in het kader van een door de Unie
erkend partnerschapsprogramma met het bedrijfsleven van een derde land,
kan dit gegeven bestaan in een uniek derdeland-identificatienummer dat
door het betrokken derde land aan de Unie is meegedeeld. Dat nummer
kan worden gebruikt wanneer de aangever hierover beschikt.

3/28. Identificatienummer persoon die de aankomst meldt
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Deze informatie bestaat in het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORInummer van de persoon die de aankomst meldt van het grensoverschrij
dende actieve vervoermiddel.

3/29. Identificatienummer persoon die de uitwijking meldt
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Deze informatie bestaat in het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORInummer van de persoon die de uitwijking meldt.

3/30. Identificatienummer persoon die de goederen bij de douane aanbrengt
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Deze informatie bestaat in het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORInummer van de persoon die de goederen bij hun aankomst bij de douane
aanbrengt.
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3/31. Vervoerder
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Deze informatie wordt verstrekt wanneer de vervoerder een andere is dan
de aangever. Vermeld de volledige naam en adresgegevens van de be
trokkene. Er kan een telefoonnummer worden verstrekt.
3/32. Identificatienummer vervoerder
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Deze informatie wordt verstrekt wanneer het identificatienummer verschilt
van de aangever.
Wanneer de summiere aangifte bij binnenbrengen of gegevens van de
summiere aangifte bij binnenbrengen worden ingediend of gewijzigd
door een in artikel 127, lid 4, tweede alinea, van het wetboek bedoelde
persoon, of worden ingediend in specifieke gevallen overeenkomstig ar
tikel 127, lid 6, van het wetboek, wordt het EORI-nummer van de ver
voerder verstrekt.
Het EORI-nummer van de vervoerder wordt ook verstrekt in situaties
zoals bedoeld in de artikelen 105, 106 en 109.
Wanneer faciliteiten worden verleend in het kader van een door de Unie
erkend partnerschapsprogramma met het bedrijfsleven van een derde land,
kan dit gegeven bestaan in een uniek derdeland-identificatienummer dat
door het betrokken derde land aan de Unie is meegedeeld. Dat nummer
kan worden gebruikt wanneer de aangever hierover beschikt. Dat nummer
kan ook worden gebruikt wanneer de vervoerder de aangever is.
Kolommen A1 tot en met A3, F3a, F4a, F4b en F5 van de tabel met
gegevensvereisten:
Deze informatie bestaat in het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORInummer van de vervoerder wanneer de aangever over dat nummer be
schikt.
Kolommen F1a tot en met F1d, F2a tot en met F2c van de tabel met
gegevensvereisten:
Deze informatie bestaat in het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORInummer van de vervoerder.
3/33. Te informeren partij — Masterniveau vervoersovereenkomst
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de volledige naam en adresgegevens van de persoon aan wie bij
binnenkomst mededeling moet worden gedaan van de aankomst van de
goederen, zoals in het mastercognossement of de masterluchtvaartbrief is
bepaald. Deze informatie moet in voorkomend geval worden verstrekt. Er
kan een telefoonnummer worden verstrekt.
Wanneer de goederen worden vervoerd onder dekking van een verhan
delbaar cognossement „aan order blanco geëndosseerd”, in welk geval de
geadresseerde niet is vermeld en de voor het G.E. 2/2 Aanvullende in
formatie omschreven relevante code is ingevuld, wordt de te informeren
partij altijd verstrekt.
3/34. Identificatienummer te informeren partij — Masterniveau vervoersover
eenkomst
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Deze informatie bestaat in het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORInummer van de te informeren partij wanneer de aangever over dit nummer
beschikt.
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Wanneer faciliteiten worden verleend in het kader van een door de Unie
erkend partnerschapsprogramma met het bedrijfsleven van een derde land,
kan dit gegeven bestaan in een uniek derdeland-identificatienummer dat
door het betrokken derde land aan de Unie is meegedeeld. Dat nummer
kan worden gebruikt wanneer de aangever hierover beschikt.

3/35. Te informeren partij — Houseniveau vervoersovereenkomst
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de volledige naam en adresgegevens van de persoon aan wie bij
binnenkomst mededeling moet worden gedaan van de aankomst van de
goederen, zoals in het housecognossement of de houseluchtvaartbrief is
bepaald. Deze informatie moet in voorkomend geval worden verstrekt. Er
kan een telefoonnummer worden verstrekt.

Wanneer de goederen worden vervoerd onder dekking van een verhan
delbaar cognossement „aan order blanco geëndosseerd”, in welk geval de
geadresseerde niet is vermeld en de voor het G.E. 2/2 Aanvullende in
formatie omschreven relevante code is ingevuld, wordt de te informeren
partij altijd verstrekt.

3/36. Identificatienummer te informeren partij — Houseniveau vervoersover
eenkomst
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Deze informatie bestaat in het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORInummer van de te informeren partij wanneer de aangever over dit nummer
beschikt.

Wanneer faciliteiten worden verleend in het kader van een door de Unie
erkend partnerschapsprogramma met het bedrijfsleven van een derde land,
kan dit gegeven bestaan in een uniek derdeland-identificatienummer dat
door het betrokken derde land aan de Unie is meegedeeld. Dat nummer
kan worden gebruikt wanneer de aangever hierover beschikt.

3/37. Identificatienummer extra actoren in de toeleveringsketen
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Een uniek derdeland-identificatienummer dat is toegewezen aan een
marktdeelnemer van een derde land in het kader van een handelspartner
schapsprogramma dat is ontwikkeld in overeenstemming met het door de
Europese Unie erkende Framework of Standards to Secure and Facilitate
Global Trade van de Werelddouaneorganisatie.

Het identificatienummer van de betrokkene wordt voorafgegaan door een
code waarmee zijn rol in de toeleveringsketen wordt gespecificeerd.

3/38. Identificatienummer persoon die de aanvullende ENS-gegevens indient
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Deze informatie bestaat in het EORI-nummer van de persoon die een in
artikel 112, lid 1, eerste alinea, bedoelde vervoersovereenkomst afgeeft, of
van de in artikel 112, lid 1, tweede alinea, en in artikel 113, leden 1 en 2,
bedoelde geadresseerde (bv. expediteur, postaanbieder), die overeenkom
stig de artikelen 112 of 113 de aanvullende gegevens van de summiere
aangifte bij binnenbrengen indient.
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3/39. Identificatienummer vergunninghouder
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode het soort vergunning en
het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORI-nummer van de vergunning
houder.
3/40. Identificatienummer aanvullende fiscale referenties
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Wanneer code 42 of 63 voor de regeling wordt gebruikt, wordt de in
artikel 143, lid 2, van Richtlijn 2006/112/EG vereiste informatie vermeld.
3/41. Identificatienummer persoon die de goederen bij de douane aanbrengt
in geval van inschrijving in de administratie van de aangever of vooraf
ingediende douaneaangifte
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Deze informatie bestaat in het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORInummer van de persoon die de goederen bij de douane aanbrengt wanneer
de aangifte plaatsvindt door inschrijving in de administratie van de aan
gever.
3/42. Identificatienummer indiener van het douanemanifest
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Deze informatie bestaat in het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORInummer van de indiener van het douanemanifest.
3/43. Identificatienummer aanvrager van een bewijs van de douanestatus van
Uniegoederen
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Deze informatie bestaat in het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORInummer van de aanvrager van een bewijs van de douanestatus van Unie
goederen.
3/44. Identificatienummer persoon die de aankomst van goederen na over
brenging in het kader van tijdelijke opslag meldt
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Deze informatie bestaat in het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORInummer van de persoon die de aankomst van goederen na overbrenging
in het kader van tijdelijke opslag meldt.
Groep 4 — Informatie over douanewaarde/Belastingen
4/1.

Leveringsvoorwaarden
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Verstrek met behulp van de relevante Uniecodes de gegevens over de
voorwaarden van het handelscontract.

4/2.

Betalingswijze vervoerskosten
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de relevante code waarmee de betalingswijze voor de vervoers
kosten wordt gespecificeerd.
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4/3.

Berekening van de belastingen — Soort belasting
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecodes en, indien van toepas
sing, de door de betrokken lidstaat verstrekte code(s) de soorten belasting
voor elk soort rechten of belasting dat op de betrokken goederen van
toepassing is.

4/4.

Berekening van de belastingen — Heffingsgrondslag
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld het recht of de heffingsgrondslag die van toepassing is (waarde,
gewicht of andere).

4/5.

Berekening van de belastingen — Belastingtarief
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de tarieven voor alle toepasselijke rechten en belastingen.

4/6.

Berekening van de belastingen — Verschuldigd bedrag
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld het bedrag voor alle toepasselijke rechten en belastingen.
De bedragen in dit veld moeten worden uitgedrukt in de valuta-eenheid
waarvoor de code kan voorkomen in G.E. 4/12 Binnenlandse valuta-een
heid of, bij gebrek aan een dergelijke code in G.E. 4/12 Binnenlandse
valuta-eenheid, in de valuta van de lidstaat waar de invoerformaliteiten
zijn vervuld.

4/7.

Berekening van de belastingen — Totaal
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld het totale bedrag aan rechten en belastingen voor de betrokken
goederen.
De bedragen in dit veld moeten worden uitgedrukt in de valuta-eenheid
waarvoor de code kan voorkomen in G.E. 4/12 Binnenlandse valuta-een
heid of, bij gebrek aan een dergelijke code in G.E. 4/12 Binnenlandse
valuta-eenheid, in de valuta van de lidstaat waar de invoerformaliteiten
zijn vervuld.

4/8.

Berekening van de belastingen — Betalingswijze
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecodes de toegepaste betalings
wijze.

4/9.

Bijtel- en aftrekposten
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld voor elke soort bijtel- of aftrekpost die relevant is voor een
bepaald artikel de relevante code, gevolgd door het overeenkomstige be
drag in nationale valuta dat nog niet is opgenomen in of afgetrokken van
de artikelprijs.

4/10. Valuta factuur
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld met behulp van de relevante code de valuta waarin de handels
factuur werd opgesteld.
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Deze informatie wordt gebruikt samen met G.E. 4/11 Totaal gefactureerd
bedrag en G.E. 4/14 Prijs/bedrag per artikel, wanneer dit noodzakelijk is
om de invoerrechten te berekenen.
4/11. Totaal gefactureerd bedrag
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de gefactureerde prijs voor alle in de aangifte aangegeven goe
deren in de valuta die is opgegeven in G.E. 4/10 Valuta factuur.
4/12. Binnenlandse valuta-eenheid
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
In aangiften die worden opgesteld in lidstaten die de marktdeelnemers
gedurende de overgangsperiode voor de invoering van de euro de moge
lijkheid bieden hun douaneaangiften in euro op te stellen, moet in dit veld
de gebruikte valuta-eenheid (nationale valuta of euro) worden vermeld.
4/13. Waarderingsindicatoren
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecodes de combinatie van indi
catoren om aan te geven of de waarde van de goederen wordt bepaald
door specifieke factoren.
4/14. Prijs/bedrag per artikel
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Prijs van de goederen voor het betrokken artikel in de aangifte, uitgedrukt
in de valuta-eenheid die is vermeld in G.E. 4/10 Valuta factuur.
4/15. Wisselkoers
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Dit gegevenselement bevat de wisselkoers die vooraf is vastgesteld in een
overeenkomst tussen de betrokken partijen.
4/16. Waarderingsmethode
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode de gebruikte waarderings
methode.
4/17. Preferentie
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Dit gegevenselement betreft informatie over de tariefbehandeling van de
goederen. Wanneer in de tabel met gegevensvereisten in deel 1 van hoofd
stuk 3 van titel I van deze bijlage is aangegeven dat dit vak moet worden
gebruikt, moet het worden ingevuld, zelfs wanneer geen tariefpreferentie
wordt gevraagd. Vermeld de relevante Uniecode.
De Commissie zal op gezette tijden de lijst van bruikbare combinaties van
codes bekendmaken, samen met voorbeelden en aantekeningen.
4/18. Postwaarde
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Stukinhoud, aangegeven waarde: valutacode en geldwaarde van de in
houd van het stuk, aangegeven voor douanedoeleinden.
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4/19. Portokosten
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Artikel, betaalde port: valutacode en door de verzender betaalde of te
betalen bedrag aan port.
Groep 5 — Data/Tijden/Termijnen/Plaatsen/Landen/Regio’s
5/1.

Verwachte datum en tijdstip van aankomst op de eerste plaats van aan
komst in het douanegebied van de Unie
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Geplande lokale datum en tijdstip waarop het actieve vervoermiddel aan
komt in de Unie bij het eerste grenskantoor (landvervoer), de eerste lucht
haven (luchtvervoer) of de eerste haven (zeevervoer). In geval van vervoer
over zee blijft deze informatie beperkt tot de datum van aankomst.
Kolommen G1 tot en met G3 van de tabel met gegevensvereisten:
Deze informatie blijft beperkt tot de in de summiere aangifte bij binnen
brengen opgegeven datum van aankomst op de eerste plaats van aankomst
in het douanegebied van de Unie.

5/2.

Verwachte datum en tijdstip van aankomst in de haven van lossing
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Geplande lokale datum en tijdstip waarop het vaartuig naar verwachting
aankomt in de haven waar de goederen moeten worden gelost.

5/3.

Werkelijke datum en tijdstip van aankomst in het douanegebied van de
Unie
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Lokale datum en tijdstip waarop het actieve vervoermiddel daadwerkelijk
aankomt in de Unie bij het eerste grenskantoor (landvervoer), de eerste
luchthaven (luchtvervoer) of de eerste haven (zeevervoer).

5/4.

Datum van aangifte
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Datum waarop de respectieve aangiften werden opgesteld en in voor
komend geval werden ondertekend of anderszins geauthenticeerd.

5/5.

Plaats van aangifte
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Plaats waar de respectieve papieren aangiften werden afgegeven.

5/6.

Kantoor van bestemming (en land)
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode het referentienummer van
het kantoor waar het Uniedouanevervoer eindigt.

5/7.

Voorziene kantoren van doorgang (en land)
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de code van het voorziene douanekantoor van binnenkomst in
elk andere partij bij de Overeenkomst douanevervoer dan de Unie (hierna
„niet-Unieland gemeenschappelijk douanevervoer” genoemd) over het
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grondgebied waarvan de goederen zullen worden vervoerd, evenals het
douanekantoor van binnenkomst waar de goederen het douanegebied van
de Unie opnieuw binnenkomen na over het grondgebied van een nietUnieland gemeenschappelijk douanevervoer te zijn vervoerd of, indien het
vervoer over een ander grondgebied dan dat van de Unie en van een nietUnieland gemeenschappelijk douanevervoer zal plaatsvinden, het dou
anekantoor van uitgang waar de zending de Unie verlaat en het dou
anekantoor van binnenkomst waar deze de Unie weer binnenkomt.
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode de referentienummers van
de betrokken douanekantoren.
5/8.

Code land van bestemming
Kolommen B1 tot en met B4 en C1 van de tabel met gegevensver
eisten:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode het land waarvan op het
tijdstip van de vrijgave voor een douaneregeling bekend is dat de goede
ren er worden afgeleverd.
Kolommen D1 tot en met D3 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode het laatste land van
bestemming van de goederen.
Het land van de laatst bekende bestemming wordt gedefinieerd als het
land waarvan op het tijdstip van de vrijgave voor een douaneregeling
bekend is dat de goederen er worden afgeleverd.
Kolommen H1, H2 en H5 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode de code voor de lidstaat
waar de goederen zich bevinden op het tijdstip van de vrijgave voor een
douaneregeling of, wanneer het kolom H5 betreft, tot verbruik.
Wanneer bij het opstellen van de douaneaangifte echter bekend is dat de
goederen na de vrijgave naar een andere lidstaat worden verzonden, ver
meld de code van die laatste lidstaat.
Kolom H3 van de tabel met gegevensvereisten:
Wanneer de goederen worden ingevoerd om ze onder de regeling tijdelijke
invoer te plaatsen, is de lidstaat van bestemming de lidstaat waar de
goederen het eerst worden gebruikt.
Kolom H4 van de tabel met gegevensvereisten:
Wanneer de goederen worden ingevoerd om ze onder de regeling actieve
veredeling te plaatsen, is de lidstaat van bestemming de lidstaat waar de
eerste veredelingsactiviteit plaatsvindt.

5/9.

Code regio van bestemming
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld met behulp van de door de lidstaten vastgestelde code de regio
van bestemming van de goederen in de betrokken lidstaat.

5/10. Code plaats van levering — Masterniveau vervoersovereenkomst
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld in het geval van vervoer over zee de UN/LOCODE of, indien
deze niet beschikbaar is, de landcode gevolgd door de postcode van de
plaats waar de levering na de haven van lossing plaatsvindt, zoals in het
mastercognossement is bepaald.
Vermeld in het geval van vervoer door de lucht de bestemming van de
goederen met behulp van de UN/LOCODE of, indien deze niet beschik
baar is, de landcode gevolgd door de postcode van de plaats, zoals in de
masterluchtvaartbrief is bepaald.
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5/11. Code plaats van levering — Houseniveau vervoersovereenkomst
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld in het geval van vervoer over zee de UN/LOCODE of, indien
deze niet beschikbaar is, de landcode gevolgd door de postcode van de
plaats waar de levering na de haven van lossing plaatsvindt, zoals in het
housecognossement is bepaald.
Vermeld in het geval van vervoer door de lucht de bestemming van de
goederen met behulp van de UN/LOCODE of, indien deze niet beschik
baar is, de landcode gevolgd door de postcode van de plaats, zoals in de
houseluchtvaartbrief is bepaald.
5/12. Douanekantoor van uitgang
Kolommen A1, A2 en A3 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode het douanekantoor.
Kolommen B1 tot en met B3 en C1 van de tabel met gegevensver
eisten:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode het douanekantoor via
hetwelk de goederen het douanegebied van de Unie vermoedelijk zullen
verlaten.
Kolom B4 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode het douanekantoor via
hetwelk de goederen het betrokken fiscale gebied vermoedelijk zullen
verlaten.
5/13. Volgend(e) douanekanto(o)r(en) van binnenkomst
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Identificatie van de volgende douanekantoren van binnenkomst in het
douanegebied van de Unie.
Deze code moet worden verstrekt wanneer de code voor G.E. 7/4 Ver
voerswijze aan de grens 1, 4 of 8 is.
5/14. Code land van verzending/uitvoer
Kolommen B1 tot en met B4 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld de relevante Uniecode van de lidstaat waarin de goederen zich
bevinden op het tijdstip van de vrijgave ervan voor de regeling.
Wanneer echter bekend is dat de goederen vanuit een andere lidstaat naar
de lidstaat zijn gebracht waarin de goederen zich bevinden op het tijdstip
van de vrijgave ervan voor de douaneregeling, vermeld die andere lidstaat,
op voorwaarde dat:
i) de goederen daar uitsluitend met het oog op de uitvoer zijn gebracht,
en
ii) de exporteur niet is gevestigd in de lidstaat waarin de goederen zich
bevinden op het tijdstip van de vrijgave ervan voor de douaneregeling,
en
iii) de binnenkomst in de lidstaat waarin de goederen zich bevinden op
het tijdstip van de vrijgave ervan voor de douaneregeling geen intraUnieverwerving van goederen betrof of een daarmee gelijkgestelde
handeling zoals bedoeld in Richtlijn 2006/112/EG van de Raad.
Vermeld echter de lidstaat waar de laatste veredelingsactiviteit heeft
plaatsgevonden wanneer de goederen na de regeling actieve veredeling
zijn uitgevoerd.
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Kolommen H1, H2 tot en met H5 en I1 van de tabel met gegevens
vereisten:
Wanneer noch een handelstransactie (bv. verkoop of veredeling), noch een
niet aan het vervoer van goederen gerelateerd oponthoud in een tussen
liggend land heeft plaatsgevonden, vermeld de relevante Uniecode om het
land te vermelden waaruit de goederen aanvankelijk werden verzonden
naar de lidstaat waarin de goederen zich bevinden op het tijdstip van de
vrijgave ervan voor de douaneregeling. Vermeld het laatste tussenliggende
land indien een dergelijk oponthoud of een handelstransactie heeft plaats
gevonden.
Voor dit gegevensvereiste wordt een oponthoud om de goederen onder
weg te kunnen consolideren, beschouwd als aan het vervoer van de goe
deren gerelateerd.
5/15. Code land van oorsprong
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de relevante Uniecode voor het land van niet-preferentiële oor
sprong, zoals omschreven in hoofdstuk 2 van titel II van het wetboek.
5/16. Code land van preferentiële oorsprong
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Indien in G.E. 4/17 Preferentie om een preferentiële behandeling op basis
van de oorsprong van de goederen wordt gevraagd, vermeld het land van
oorsprong, zoals aangegeven in het bewijs van oorsprong. Wanneer het
bewijs van oorsprong naar een groep van landen verwijst, vermeld met
behulp van de relevante Uniecodes de groep van landen.
5/17. Code regio van oorsprong
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld met behulp van de door de lidstaten vastgestelde code de regio in
de betrokken lidstaat waaruit de betrokken goederen zijn verzonden of
waar deze zijn vervaardigd.
5/18. Codes landen die deel uitmaken van het vervoerstraject
Kolom A1 van de tabel met gegevensvereisten:
Identificatie in chronologische volgorde van de landen die op het vervoer
straject van de goederen liggen tussen het oorspronkelijke land van vertrek
en het land van eindbestemming. Dit omvat ook het oorspronkelijke land
van vertrek en het land van eindbestemming van de goederen. Deze
informatie moet worden verstrekt voor zover ze bekend is.
Kolom A2 van de tabel met gegevensvereisten:
Alleen het land van eindbestemming van de goederen wordt verstrekt.
5/19. Codes landen die deel uitmaken van het vervoerstraject van het vervoer
middel
Kolommen F1a, F1b, F2a, F2b en F5 van de tabel met gegevensver
eisten:
Identificatie in chronologische volgorde van de landen die op het vervoer
straject van het vervoermiddel liggen tussen het oorspronkelijke land van
vertrek en het land van eindbestemming. Dit omvat ook het oorspronke
lijke land van vertrek en het land van eindbestemming van de goederen.
Kolommen F3a, F4a en F4b van de tabel met gegevensvereisten:
Alleen het oorspronkelijke land van vertrek van het vervoermiddel wordt
verstrekt.
5/20. Codes landen die deel uitmaken van het vervoerstraject van de zending
Kolommen A1, F1a, F1c, F2a, F2c, F3a en F5 van de tabel met
gegevensvereisten:
Identificatie in chronologische volgorde van de landen die op het vervoer
straject van de goederen liggen tussen het oorspronkelijke land van vertrek
en het land van eindbestemming, zoals bepaald in het laagste housecog
nossement, de laagste houseluchtvaartbrief of het vervoersdocument voor
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de weg/het spoor. Dit omvat ook het oorspronkelijke land van vertrek en
het land van eindbestemming van de goederen.
Kolom A2 van de tabel met gegevensvereisten:
Alleen het land van eindbestemming van de goederen wordt verstrekt.
5/21. Plaats van lading
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Identificatie van de zeehaven, luchthaven, vrachtterminal, het treinstation
of een andere plaats waar goederen in het vervoermiddel worden geladen
waarmee ze zullen worden vervoerd, inclusief het land waar deze plaats is
gelegen. Er wordt indien beschikbaar gecodeerde informatie verstrekt voor
de identificatie van de locatie.
Wanneer er geen UN/LOCODE beschikbaar is voor de betrokken locatie,
moet de landcode worden gevolgd door een zo nauwkeurig mogelijke
vermelding van de naam van de plaats.
Kolommen D1 tot en met D3 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld waar nodig met behulp van de relevante code de plaats waar de
goederen worden geladen op of in het actieve vervoermiddel waarmee ze
de grens van de Unie zullen overschrijden.
Kolommen F4a en F4b van de tabel met gegevensvereisten:
Postzendingen: dit gegeven hoeft niet te worden verstrekt wanneer het
automatisch en ondubbelzinnig uit andere door de marktdeelnemer ver
strekte gegevenselementen kan worden afgeleid.
Kolom F5 van de tabel met gegevensvereisten:
Dit kan de plaats zijn waar goederen overeenkomstig de vervoersover
eenkomst zijn overgedragen of het douanekantoor van vertrek van het
TIR-vervoer.
5/22. Plaats van lossing
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Identificatie van de zeehaven, luchthaven, vrachtterminal, het treinstation
of een andere plaats waar de goederen uit het vervoermiddel worden
gelost waarmee ze zijn vervoerd, inclusief het land waar deze plaats is
gelegen. Er wordt indien beschikbaar gecodeerde informatie verstrekt voor
de identificatie van de locatie.
Wanneer er geen UN/LOCODE beschikbaar is voor de betrokken locatie,
moet de landcode worden gevolgd door een zo nauwkeurig mogelijke
vermelding van de naam van de plaats.
5/23. Plaats van de goederen
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld met behulp van de relevante codes de plaats waar de goederen
kunnen worden onderzocht. Deze plaats is nauwkeurig genoeg omschre
ven zodat de douane de fysieke controle van de goederen kan uitvoeren.
5/24. Code douanekantoor van eerste binnenkomst
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Identificatie van het douanekantoor dat verantwoordelijk is voor de for
maliteiten wanneer het actieve vervoermiddel naar verwachting eerst in het
douanegebied van de Unie aankomt.
Kolommen G1 tot en met G3 van de tabel met gegevensvereisten:
Identificatie van het douanekantoor dat verantwoordelijk is voor de for
maliteiten wanneer het actieve vervoermiddel volgens de summiere aan
gifte bij binnenbrengen eerst in het douanegebied van de Unie aankomt.
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5/25. Code werkelijke douanekantoor van eerste binnenkomst
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Identificatie van het douanekantoor dat verantwoordelijk is voor de for
maliteiten wanneer het actieve vervoermiddel daadwerkelijk eerst in het
douanegebied van de Unie aankomt.
5/26. Douanekantoor van aanbrenging
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode het douanekantoor waar
de goederen zijn aangebracht om ze onder een douaneregeling te plaatsen.
5/27. Controlekantoor
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Specificeer met behulp van de relevante Uniecode het in de respectieve
vergunning vermelde douanekantoor dat toezicht uitoefent op de regeling.
Kolom G5 van de tabel met gegevensvereisten:
Deze informatie bestaat in de identificator van het controlekantoor dat
bevoegd is voor de tijdelijke opslagruimte op de plaats van bestemming.
5/28. Gevraagde geldigheid van het bewijs
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de gevraagde geldigheid van het bewijs van de douanestatus van
Uniegoederen, uitgedrukt in dagen, wanneer de persoon die om een bewijs
van de douanestatus van Uniegoederen verzoekt, een langere geldigheids
duur wil opgeven dan in artikel 123 is vastgelegd. De motivering van het
verzoek wordt verstrekt in G.E. 2/2 Aanvullende informatie.
5/29. Datum van aanbrenging van de goederen
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de datum waarop de goederen bij de douane zijn aangebracht
overeenkomstig artikel 139 van het wetboek.
5/30. Plaats van aanvaarding
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Plaats waar de goederen van de afzender worden overgenomen door de
persoon die het cognossement afgeeft.
Identificatie van de zeehaven, vrachtterminal of een andere plaats waar de
goederen van de afzender worden overgenomen, inclusief het land waar
deze plaats is gelegen. Indien beschikbaar wordt gecodeerde informatie
verstrekt voor de identificatie van de locatie.
Indien er geen UN/LOCODE beschikbaar is voor de betrokken locatie,
wordt de landcode gevolgd door een zo nauwkeurig mogelijke vermelding
van de naam van de plaats.
Groep 6 — Identificatie van de goederen
6/1.

Nettomassa (kg)
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de nettomassa, uitgedrukt in kilogram, van de goederen waarop
het desbetreffende artikel van de aangifte betrekking heeft. De nettomassa
is de massa van de goederen zonder enige verpakking.
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Wanneer de nettomassa meer dan 1 kg bedraagt en een fractie van een
eenheid (kg) omvat, mag deze als volgt worden afgerond:
— van 0,001 tot 0,499: afronding op de lagere eenheid (kg);
— van 0,5 tot 0,999: afronding op de hogere eenheid (kg).
Het verdient aanbeveling een nettomassa van minder dan 1 kg te ver
melden als „0”, gevolgd door maximaal 6 decimalen, waarbij elke „0”
aan het einde van een hoeveelheid wordt weggelaten (bv. 0,123 = 123 g,
0,00304 = 3 g en 40 milligram en 0,000654 = 654 milligram).
6/2.

Aanvullende eenheden (bijzondere maatstaf)
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld in voorkomend geval de hoeveelheid voor het betrokken artikel,
uitgedrukt in de eenheid die in de Uniewetgeving is vastgesteld, zoals
bekendgemaakt in Taric.

6/3.

Brutomassa (kg) — Masterniveau vervoersovereenkomst
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de brutomassa, uitgedrukt in kilogram, van de goederen waarop
het desbetreffende artikel betrekking heeft, zoals vermeld op het master
niveau van de vervoersovereenkomst. De brutomassa is de massa van de
goederen en de verpakking tezamen, met uitzondering van de containers
en andere hulpmiddelen bij het vervoer.
Wanneer de brutomassa meer dan 1 kg bedraagt en een fractie van een
eenheid (kg) omvat, mag deze als volgt worden afgerond:
— van 0,001 tot 0,499: afronding op de lagere eenheid (kg);
— van 0,5 tot 0,999: afronding op de hogere eenheid (kg).
Het verdient aanbeveling een brutomassa van minder dan 1 kg te ver
melden als „0”, gevolgd door maximaal 6 decimalen, waarbij elke „0” aan
het einde van een hoeveelheid wordt weggelaten (bv. 0,123 = 123 g,
0,00304 = 3 g en 40 milligram en 0,000654 = 654 milligram).
Indien mogelijk kan de marktdeelnemer dit gewicht op artikelniveau in de
aangifte opgeven.

6/4.

Brutomassa (kg) — Houseniveau vervoersovereenkomst
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de brutomassa, uitgedrukt in kilogram, van de goederen waarop
het desbetreffende artikel betrekking heeft, zoals vermeld op het houseni
veau van de vervoersovereenkomst. De brutomassa is de massa van de
goederen en de verpakking tezamen, met uitzondering van de containers
en andere hulpmiddelen bij het vervoer.
Wanneer de brutomassa meer dan 1 kg bedraagt en een fractie van een
eenheid (kg) omvat, mag deze als volgt worden afgerond:
— van 0,001 tot 0,499: afronding op de lagere eenheid (kg);
— van 0,5 tot 0,999: afronding op de hogere eenheid (kg).
Het verdient aanbeveling een brutomassa van minder dan 1 kg te ver
melden als „0”, gevolgd door maximaal 6 decimalen, waarbij elke „0” aan
het einde van een hoeveelheid wordt weggelaten (bv. 0,123 = 123 g,
0,00304 = 3 g en 40 milligram en 0,000654 = 654 milligram).
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Kolommen F1a, F1c, F2a, F2c, F2d, F3a, F3b en F5 van de tabel met
gegevensvereisten:
Indien mogelijk kan de marktdeelnemer dit gewicht op artikelniveau in de
aangifte opgeven.
6/5.

Brutomassa (kg)
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
De brutomassa is het gewicht van de in de aangifte vermelde goederen,
inclusief verpakking maar exclusief transportmaterieel.
Wanneer de brutomassa meer dan 1 kg bedraagt en een fractie van een
eenheid (kg) omvat, mag deze als volgt worden afgerond:
— van 0,001 tot 0,499: afronding op de lagere eenheid (kg);
— van 0,5 tot 0,999: afronding op de hogere eenheid (kg).
Het verdient aanbeveling een brutomassa van minder dan 1 kg te ver
melden als „0”, gevolgd door maximaal 6 decimalen, waarbij elke „0” aan
het einde van een hoeveelheid wordt weggelaten (bv. 0,123 = 123 g,
0,00304 = 3 g en 40 milligram en 0,000654 = 654 milligram).
Kolommen B1 tot en met B4, H1 tot en met H6 en I1 en I2 van de
tabel met gegevensvereisten:
Vermeld de brutomassa, uitgedrukt in kilogram, van de goederen waarop
het desbetreffende artikel betrekking heeft.
Wanneer het gewicht van de laadborden in de vervoersdocumenten is
opgenomen, moet het gewicht van de laadborden ook in de berekening
van de brutomassa worden meegenomen, behalve in de volgende gevallen:
a) het laadbord vormt een afzonderlijk artikel op de douaneaangifte;
b) het douanerecht op het betrokken artikel is gebaseerd op het brutoge
wicht en/of het tariefcontingent voor het betrokken artikel wordt be
heerd in de meeteenheid „brutogewicht”.
Kolommen A1, A2, E1, E2, G4 en G5 van de tabel met gegevensver
eisten:
Indien mogelijk kan de marktdeelnemer dit gewicht op artikelniveau in de
aangifte opgeven.
Kolommen D1 tot en met D3 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld de brutomassa, uitgedrukt in kilogram, van de goederen waarop
het desbetreffende artikel betrekking heeft.
Wanneer de aangifte verschillende artikelen bevat en het goederen betreft
die zodanig zijn verpakt dat het onmogelijk is de brutomassa van de
goederen met betrekking tot een artikel te bepalen, hoeft de totale bru
tomassa alleen op rubriekniveau te worden ingevuld.
Wanneer een papieren aangifte voor douanevervoer op meerdere artikelen
betrekking heeft, hoeft de totale brutomassa alleen in het eerste vak 35 te
worden vermeld en kunnen de andere vakken 35 leeg worden gelaten. De
lidstaten kunnen deze regel uitbreiden tot alle procedures waarnaar wordt
verwezen in de tabel in titel I.

6/6.

Omschrijving van de goederen — Masterniveau vervoersovereenkomst
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Een duidelijke en voldoende nauwkeurige omschrijving van de goederen
om identificatie door de douane mogelijk te maken. Algemene formule
ringen (bv. „groepage”, „algemene vracht”, „onderdelen” of „vracht van
alle soorten”) of onvoldoende nauwkeurige omschrijvingen kunnen niet
worden aanvaard. De Commissie heeft een niet-uitputtende lijst van der
gelijke algemene formuleringen en omschrijvingen bekendgemaakt.
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Wanneer de aangever de CUS-code voor chemische stoffen en preparaten
verstrekt, kunnen de lidstaten afzien van de eis een nauwkeurige omschrij
ving van de goederen te verstrekken.
6/7.

Omschrijving van de goederen — Houseniveau vervoersovereenkomst
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Een duidelijke en voldoende nauwkeurige omschrijving van de goederen
om identificatie door de douane mogelijk te maken. Algemene formule
ringen (bv. „groepage”, „algemene vracht”, „onderdelen” of „vracht van
alle soorten”) of onvoldoende nauwkeurige omschrijvingen kunnen niet
worden aanvaard. De Commissie heeft een niet-uitputtende lijst van der
gelijke algemene formuleringen en omschrijvingen bekendgemaakt.
Wanneer de aangever de CUS-code voor chemische stoffen en preparaten
verstrekt, kunnen de lidstaten afzien van de eis een nauwkeurige omschrij
ving van de goederen te verstrekken.

6/8.

Omschrĳving van de goederen
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Wanneer de aangever de CUS-code voor chemische stoffen en preparaten
verstrekt, kunnen de lidstaten afzien van de eis een nauwkeurige omschrij
ving van de goederen te verstrekken.
Kolommen A1 en A2 van de tabel met gegevensvereisten:
Een duidelijke en voldoende nauwkeurige omschrijving van de goederen
om identificatie door de douane mogelijk te maken. Algemene formule
ringen (bv. „groepage”, „algemene vracht”, „onderdelen” of „vracht van
alle soorten”) of onvoldoende nauwkeurige omschrijvingen kunnen niet
worden aanvaard. De Commissie heeft een niet-uitputtende lijst van der
gelijke algemene formuleringen en omschrijvingen bekendgemaakt.
Kolommen B3, B4, C1, D1, D2, E1 en E2 van de tabel met gegevens
vereisten:
Hieronder wordt de gebruikelijke handelsbenaming verstaan. Wanneer de
goederencode moet worden verstrekt, moet de omschrijving zodanig
nauwkeurig zijn dat de goederen aan de hand daarvan kunnen worden
ingedeeld.
Kolommen B1, B2, H1 tot en met H5 en I1 van de tabel met gegevens
vereisten:
Onder omschrijving van de goederen wordt de gebruikelijke handelsbena
ming verstaan. Behalve voor niet-Uniegoederen die onder de regeling
douane-entrepot worden geplaatst in een publiek douane-entrepot type I,
II of III of een particulier douane-entrepot, moet deze omschrijving der
mate nauwkeurig zijn dat de goederen op basis daarvan kunnen worden
geïdentificeerd en onmiddellijk en met zekerheid kunnen worden in
gedeeld.
Kolommen D3, G4, G5 en H6 van de tabel met gegevensvereisten:
Een duidelijke en voldoende nauwkeurige omschrijving van de goederen
om identificatie door de douane mogelijk te maken.

6/9.

Soort verpakking
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
De code die het soort verpakking specificeert.

6/10. Aantal colli
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Het totale aantal colli op basis van de kleinste externe verpakkingseen
heid. Dit is het aantal artikelen dat zodanig is verpakt dat ze niet van
elkaar kunnen worden gescheiden zonder de verpakking open te maken,
of het aantal stuks, indien onverpakt.
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Deze informatie wordt niet verstrekt wanneer de goederen los gestort zijn.
6/11. Verzendingsmerken
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vrije omschrijving van de merken en nummers op vervoerseenheden of
verpakkingen.
Kolommen A1, C1, E2, F1a, F1b, F1c, F2a, F2c, G4 en I1 van de
tabel met gegevensvereisten:
Deze informatie wordt alleen voor verpakte goederen verstrekt. Voor
goederen die in een container zijn geladen, kan het containernummer de
verzendingsmerken vervangen, hoewel de marktdeelnemer deze mag ver
melden als ze beschikbaar zijn. De verzendingsmerken mogen door een
UCR of de verwijzingen in het vervoersdocument worden vervangen
wanneer alle colli in de zending met zekerheid kunnen worden geïdenti
ficeerd.
6/12. VN-code gevaarlijke goederen
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
De United Nations Dangerous Goods Identifier (UNDG) is het volgnum
mer dat door de Verenigde Naties is toegekend aan stoffen en voorwerpen
die zijn opgenomen in de lijst van de meest vervoerde gevaarlijke goe
deren.
6/13. CUS-code
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Het Customs Union and Statistics (CUS) -nummer is de identificator die
in het kader van de Europese douanelijst van chemische stoffen (Ecics)
voornamelijk aan chemische stoffen en preparaten wordt toegekend.
De aangever kan deze code vrijwillig verstrekken wanneer er geen Taricmaatregel bestaat voor de betrokken goederen, d.w.z. wanneer het minder
belastend is om deze code te verstrekken dan een volledige omschrijving
van het product.
Kolommen B1 en H1 van de tabel:
Wanneer de betrokken goederen in verband met een CUS-code zijn onder
worpen aan een Taric-maatregel, wordt de CUS-code verstrekt.
6/14. Goederencode — Code van de gecombineerde nomenclatuur
Kolommen B1 tot en met B4, C1, H1 tot en met H6 en I1 van de tabel
met gegevensvereisten:
Vul het nummer in van de code van de gecombineerde nomenclatuur dat
met het betrokken artikel overeenstemt.
Kolommen A1 en A2 van de tabel met gegevensvereisten:
De nomenclatuurcode van het geharmoniseerde systeem met ten minste de
eerste vier cijfers wordt gebruikt.
Kolommen D1 tot en met D3 en E1 van de tabel met gegevensver
eisten:
De code van de gecombineerde nomenclatuur met ten minste de eerste
vier tot maximaal 8 cijfers wordt gebruikt overeenkomstig deel 1 van
hoofdstuk 3 van titel I van deze bijlage.
In het geval van de regeling Uniedouanevervoer wordt in dit deelvak de
uit ten minste zes cijfers bestaande code van het geharmoniseerd systeem
inzake de omschrijving en codering van goederen vermeld. Voor nationaal
gebruik mag de goederencode tot acht cĳfers worden uitgebreid.
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Wanneer de Uniewetgeving dit voorschrijft, wordt echter de code van de
gecombineerde nomenclatuur gebruikt.
Kolom E2 van de tabel met gegevensvereisten:
Numerieke code die overeenstemt met het betrokken artikel. Indien deze
informatie wordt verstrekt, neemt ze de vorm aan van de 6-cijferige no
menclatuurcode van het geharmoniseerde systeem. De handelaar kan de 8cijferige code van de gecombineerde nomenclatuur verstrekken. Wanneer
zowel de omschrijving van de goederen als de goederencode beschikbaar
is, wordt bij voorkeur de goederencode gebruikt.
Kolommen F1a, F1b, F1c en F5 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld de 6-cijferige nomenclatuurcode van het geharmoniseerde sys
teem van de aangegeven goederen. Vermeld in het geval van gecom
bineerd vervoer de 6-cijferige nomenclatuurcode van het geharmoniseerde
systeem van de door middel van het passieve vervoermiddel vervoerde
goederen.
Kolommen F2a, F2c, F2d, F3a, F3b, F4a, F4c, G4 en G5 van de tabel
met gegevensvereisten:
Vermeld de 6-cijferige nomenclatuurcode van het geharmoniseerde sys
teem van de aangegeven goederen. Deze informatie is niet vereist voor
goederen waaraan ieder handelskarakter vreemd is.
6/15. Goederencode — Taric-code
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de Taric-onderverdeling die met het betrokken artikel overeen
stemt.
6/16. Goederencode — Aanvullende Taric-codes
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de aanvullende Taric-codes die met het betrokken artikel over
eenstemmen.
6/17. Goederencode — Nationale aanvullende code(s)
Kolommen B1, B2 en B3 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld de door de betrokken lidstaat vastgestelde codes die met het
betrokken artikel overeenstemmen.
Kolommen H1 en H2 tot en met H5 van de tabel met gegevensver
eisten:
Vermeld het nummer van de code die met het betrokken artikel overeen
stemt.
6/18. Totaal aantal colli
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld in cijfers het totale aantal colli waaruit de betrokken zending is
samengesteld.
6/19. Soort goederen
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Aard van de transactie van het artikel, gecodeerd.
Groep 7 — Vervoersinformatie (methoden, middelen en uitrusting)
7/1.

Overlading
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
De eerste drie regels van dit vak moeten door de vervoerder worden
ingevuld wanneer de goederen tijdens het vervoer op of in een ander
vervoermiddel of in een andere container worden overgeladen.
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De vervoerder mag de goederen pas overladen nadat hij hiervoor toestem
ming heeft verkregen van de douaneautoriteiten van de lidstaat waar de
overlading plaatsvindt.
Wanneer deze autoriteiten van oordeel zijn dat het douanevervoer op de
normale wijze kan worden voortgezet, viseren zij, na eventueel de nodige
maatregelen te hebben genomen, de exemplaren 4 en 5 van de aangifte
voor douanevervoer.
— Andere voorvallen: vul vak 56 van de papieren douaneaangifte in.
Kolom D3 van de tabel:
Vermeld de volgende informatie wanneer de goederen gedeeltelijk of
geheel van het ene op of in het andere vervoermiddel of van de ene in
de andere container worden overgeladen:
— land en plaats van de overlading overeenkomstig de in G.E. 3/1 Ex
porteur en G.E. 5/23 Plaats waar de goederen zich bevinden vast
gestelde specificaties;
— identiteit en nationaliteit van het nieuwe vervoermiddel overeenkom
stig de in G.E. 7/7 Identiteit van het vervoermiddel bij vertrek en 7/8
Nationaliteit van het vervoermiddel bij vertrek vastgestelde specifica
ties;
— indicator of de verzending al dan niet in een container is geladen
volgens de codelijst voor G.E. 7/2 Container.
7/2.

Container
Kolommen B1, B2, B3, D1, D2 en E1 van de tabel:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode de voorziene situatie bij
het overschrijden van de buitengrens van de Unie, zoals deze bekend is op
het tijdstip waarop de formaliteiten bij uitvoer of voor douanevervoer
worden vervuld, of waarop het verzoek om het bewijs van de douanesta
tus van Uniegoederen wordt ingediend.
Kolommen H1 en H2 tot en met H4 van de tabel:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode de situatie bij het over
schrijden van de buitengrens van de Unie.

7/3.

Referentienummer vervoer
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Identificatie van het door het vervoermiddel afgelegde traject, bv. reis
nummer, vluchtnummer, ritnummer, indien van toepassing.
Voor vervoer over zee en door de lucht, in situaties waarin de exploitant
van het schip of het luchtvaartuig goederen vervoert in het kader van een
charter-, code-sharing- of soortgelijke overeenkomst met partners, worden
de reis- of vluchtnummers van de partners gebruikt.

7/4.

Vervoerswijze aan de grens
Kolommen B1, B2, B3, D1 en D2 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode de vervoerswijze die
overeenstemt met het actieve vervoermiddel waarop of waarin de goede
ren het douanegebied van de Unie naar verwachting zullen verlaten.
Kolom B4 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode de vervoerswijze die
overeenstemt met het actieve vervoermiddel waarop of waarin de goede
ren het betrokken fiscale gebied naar verwachting zullen verlaten.
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Kolommen F1a tot en met F1c, F2a tot en met F2c, F3a, F4a, F4b, F5,
G1 en G2 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode de vervoerswijze die
overeenstemt met het actieve vervoermiddel waarop of waarin de goede
ren het douanegebied van de Unie naar verwachting zullen binnenkomen.
In geval van gecombineerd vervoer zijn de regels vastgesteld voor G.E.
7/14 Identiteit van het grensoverschrijdende actieve vervoermiddel en G.E.
7/15 Nationaliteit van het grensoverschrijdende actieve vervoermiddel van
toepassing.
Wanneer luchtvracht op andere wijze dan door de lucht wordt vervoerd,
wordt de andere vervoerswijze aangegeven.
Kolom H1 tot en met H4 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode de vervoerswijze die
overeenstemt met het actieve vervoermiddel waarop of waarin de goede
ren het douanegebied van de Unie zijn binnengekomen.
Kolom H5 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode de vervoerswijze die
overeenstemt met het actieve vervoermiddel waarop of waarin de goede
ren het betrokken fiscale gebied zijn binnengekomen.
7/5.

Binnenlandse vervoerswijze
Kolommen B1, B2, B3 en D1 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode de vervoerswijze bij
vertrek.
Kolommen H1 en H2 tot en met H5 van de tabel met gegevensver
eisten:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode de vervoerswijze bij aan
komst.

7/6.

Identificatie van het werkelijke grensoverschrijdende vervoermiddel
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Dit gegeven bestaat respectievelijk in het IMO-scheepsidentificatienummer
of het IATA-vluchtnummer voor vervoer over zee of door de lucht.
Voor vervoer door de lucht worden in situaties waarin de luchtvaartmaat
schappij goederen vervoert volgens een code-sharingregeling met partners,
de vluchtnummers van de partners gebruikt.

7/7.

Identiteit van het vervoermiddel bij vertrek
Kolommen B1 en B2 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld de identiteit van het vervoermiddel waarop of waarin de goede
ren rechtstreeks zijn geladen op het tijdstip waarop de formaliteiten bij
uitvoer of voor douanevervoer worden vervuld (of van het vervoermiddel
waarmee het geheel wordt voortbewogen indien er meerdere vervoermid
delen zijn). Indien een trekker en een aanhangwagen verschillende regis
tratienummers hebben, vermeld zowel het registratienummer van de trek
ker als dat van de aanhangwagen, alsook de nationaliteit van de trekker.
Naargelang het betrokken vervoermiddel worden ter identificatie de vol
gende gegevens vermeld:
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Vervoermiddel

Vervoer over zee en over
de binnenwateren
Vervoer door de lucht

Identificatie

Naam van het vaartuig
Nummer en datum van de vlucht (wanneer er
geen vluchtnummer is, vermeld het registra
tienummer van het luchtvaartuig)

Vervoer over de weg
Kentekenplaat van het voertuig
Vervoer per spoor
Nummer van de wagon
Kolommen D1 tot en met D3 van de tabel met gegevensvereisten:
Dit gegeven bestaat in het IMO-scheepsidentificatienummer of het uniek
Europees scheepsidentificatienummer (ENI-code) voor het vervoer over
zee of over de binnenwateren. Voor andere vervoerswijzen is de identifi
catie identiek aan die waarin is voorzien in de kolommen B1 en B2 van
de tabel met gegevensvereisten.
Wanneer goederen door middel van een aanhangwagen en een trekker
worden vervoerd, vermeld de kentekenplaten van zowel aanhangwagen
als trekker. Vermeld de kentekenplaat van de aanhangwagen wanneer
de kentekenplaat van de trekker niet bekend is.
7/8.

Nationaliteit van het vervoermiddel bij vertrek
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode de nationaliteit van het
vervoermiddel (of van het vervoermiddel waarmee het geheel wordt voort
bewogen indien er meerdere vervoermiddelen zijn) waarop of waarin de
goederen rechtstreeks zijn geladen op het tijdstip van de formaliteiten voor
douanevervoer. Vermeld de nationaliteit van de trekker indien een trekker
en een aanhangwagen van verschillende nationaliteiten worden gebruikt.
Wanneer goederen door middel van een aanhangwagen en een trekker
worden vervoerd, vermeld de nationaliteit van zowel aanhangwagen als
trekker. Vermeld de nationaliteit van de aanhangwagen wanneer de na
tionaliteit van de trekker niet bekend is.

7/9.

Identiteit van het vervoermiddel bij aankomst
Kolommen H1 en H3 tot en met H5 van de tabel met gegevensver
eisten:
Vermeld de identiteit van het vervoermiddel waarop of waarin de goede
ren rechtstreeks zijn geladen wanneer ze worden aangebracht bij het dou
anekantoor waar de formaliteiten voor de bestemming worden vervuld.
Vermeld de kentekenplaat van zowel de trekker als de aanhangwagen
indien de trekker en de aanhangwagen een verschillend kenteken hebben.
Naargelang het gebruikte vervoermiddel worden ter identificatie de vol
gende gegevens vermeld:

Vervoermiddel

Vervoer over zee en over
de binnenwateren
Vervoer door de lucht

Identificatie

Naam van het vaartuig
Nummer en datum van de vlucht (indien er
geen vluchtnummer is, vermeld het registra
tienummer van het luchtvaartuig)

Vervoer over de weg
Kentekenplaat van het voertuig
Vervoer per spoor
Nummer van de wagon
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Kolommen G4 en G5 van de tabel met gegevensvereisten:
Dit gegeven bestaat in het IMO-scheepsidentificatienummer of het uniek
Europees scheepsidentificatienummer (ENI-code) voor het vervoer over
zee of over de binnenwateren. Voor andere vervoerswijzen is de identifi
catie identiek aan die waarin is voorzien in de kolommen H1 en H3 tot en
met H5 van de tabel met gegevensvereisten.
7/10. Identificatienummer container
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Merken (letters en/of cijfers) ter identificatie van de transportcontainer.
Voor een andere vervoerswijze dan door de lucht is een container een
speciale bak voor het vervoer van vracht, verstevigd en stapelbaar en
geschikt voor horizontaal en verticaal overladen.
Bij luchtvervoer zijn containers speciale bakken voor het vervoer van
vracht, verstevigd en geschikt voor horizontaal en verticaal overladen.
In het kader van dit gegevenselement worden voor weg- en spoorvervoer
gebruikte wissellaadbakken en opleggers als containers beschouwd.
Voor onder de norm ISO 6346 vallende containers wordt, indien van
toepassing, naast het identificatienummer van de container ook de door
het Internationale bureau voor containers en intermodaal transport (BIC)
toegewezen identificator (code) verstrekt.
Voor wissellaadbakken en opleggers wordt de met de Europese norm EN
13044 geïntroduceerde ILU-code voor intermodale laadbakken gebruikt.
7/11. Identificatie grootte en type container
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Gecodeerde informatie over de kenmerken, d.w.z. de omvang en het soort
hulpmiddel bij het vervoer (containers).
7/12. Ladingstatus container
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Gecodeerde informatie waarmee wordt gespecificeerd hoe vol het hulp
middel bij het vervoer (container) is.
7/13. Code soort leverancier container
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Code waarmee het soort leverancier van het hulpmiddel bij het vervoer
(container) wordt geïdentificeerd.
7/14. Identiteit van het grensoverschrijdende actieve vervoermiddel
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de identiteit van het grensoverschrijdende actieve vervoermiddel
waarmee de buitengrens van de Unie wordt overschreden.
Kolommen B1, B3 en D1 van de tabel met gegevensvereisten:
Bij gecombineerd vervoer of wanneer meerdere vervoermiddelen worden
gebruikt, is het actieve vervoermiddel datgene waarmee het geheel wordt
voortbewogen. Bij een vrachtwagen op een zeeschip is het actieve ver
voermiddel bv. het schip. In het geval van een trekker en een oplegger is
het actieve vervoermiddel de trekker.
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Naargelang het gebruikte vervoermiddel worden ter identificatie de vol
gende gegevens vermeld:

Vervoermiddel

Vervoer over zee en over
de binnenwateren
Vervoer door de lucht

Identificatie

Naam van het vaartuig
Nummer en datum van de vlucht (indien er
geen vluchtnummer is, vermeld het registra
tienummer van het luchtvaartuig)

Vervoer over de weg
Kentekenplaat van het voertuig
Vervoer per spoor
Nummer van de wagon
Kolommen E2, F1a tot en met F1c, F2a, F2b, F4a, F4b en F5 van de
tabel met gegevensvereisten:
De definities waarin is voorzien met betrekking tot G.E. 7/7 Identiteit van
het vervoermiddel bij vertrek worden gebruikt. Bij vervoer over zee en
over de binnenwateren wordt het IMO-scheepsidentificatienummer of het
uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI-code) vermeld.
Kolommen G1 en G3 van de tabel met gegevensvereisten:
Dit gegeven bestaat in het IMO-scheepsidentificatienummer, de ENI-code
of het IATA-vluchtnummer voor respectievelijk vervoer over zee, over de
binnenwateren of door de lucht, zoals vermeld op de summiere aangifte
bij binnenbrengen die eerder voor de betrokken goederen is ingediend.
Voor vervoer door de lucht worden in situaties waarin de luchtvaartmaat
schappij goederen vervoert volgens een code-sharingregeling met partners,
de vluchtnummers van de partners gebruikt.
Kolom G2 van de tabel met gegevensvereisten:
Dit gegeven bestaat in het IMO-scheepsidentificatienummer of het IATAvluchtnummer voor respectievelijk vervoer over zee of door de lucht,
zoals vermeld op de summiere aangifte bij binnenbrengen die eerder
voor de betrokken goederen is ingediend.
Voor vervoer door de lucht worden in situaties waarin de luchtvaartmaat
schappij goederen vervoert volgens een code-sharingregeling met partners,
de vluchtnummers van de partners gebruikt.
7/15. Nationaliteit van het grensoverschrijdende actieve vervoermiddel
Kolommen B1, B2, D1 en H1, H3 tot en met H5 van de tabel met
gegevensvereisten:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode de nationaliteit van het
actieve vervoermiddel waarmee de buitengrens van de Unie wordt over
schreden.
Bij gecombineerd vervoer of wanneer meerdere vervoermiddelen worden
gebruikt, is het actieve vervoermiddel datgene waarmee het geheel wordt
voortbewogen. Bij een vrachtwagen op een zeeschip is het actieve ver
voermiddel bv. het schip. In het geval van een trekker en een oplegger is
het actieve vervoermiddel de trekker.
Kolommen F1a, F1b, F2a, F2b, F4a, F4b en F5 van de tabel met
gegevensvereisten:
Wanneer dit gegeven nog niet bij de identiteit wordt vermeld, worden de
voor de nationaliteit relevante codes gebruikt.
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7/16. Identiteit van het grensoverschrijdende passieve vervoermiddel
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld bij gecombineerd vervoer de identiteit van het passieve vervoer
middel dat wordt vervoerd door het actieve vervoermiddel dat is vermeld
in G.E. 7/14 Identiteit van het grensoverschrijdende actieve vervoermid
del. Bij een vrachtwagen op een zeeschip is het passieve vervoermiddel
bv. de vrachtwagen.
Naargelang het gebruikte vervoermiddel worden ter identificatie de vol
gende gegevens vermeld:

Identificatie

Vervoermiddel

Vervoer over zee en over
de binnenwateren
Vervoer door de lucht

Naam van het vaartuig
Nummer en datum van de vlucht (indien er
geen vluchtnummer is, vermeld het registra
tienummer van het luchtvaartuig)

Vervoer over de weg
Vervoer per spoor

Kentekenplaat van het voertuig en/of de op
legger
Nummer van de wagon

7/17. Nationaliteit van het grensoverschrijdende passieve vervoermiddel
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode de nationaliteit van het
passieve vervoermiddel dat wordt vervoerd door het actieve vervoermiddel
waarmee de buitengrens van de Unie wordt overschreden.
Vermeld bij gecombineerd vervoer met behulp van de relevante Uniecode
de nationaliteit van het passieve vervoermiddel. Het passieve vervoermid
del is het vervoermiddel dat wordt vervoerd door het in G.E. 7/14 Iden
titeit van het grensoverschrijdende actieve vervoermiddel vermelde actieve
vervoermiddel waarmee de buitengrens van de Unie wordt overschreden.
Bij een vrachtwagen op een zeeschip is het passieve vervoermiddel bv. de
vrachtwagen.
Dit gegevenselement wordt verstrekt als de informatie over de nationaliteit
nog niet in de identiteit is opgenomen.
7/18. Verzegelingsnummer
Kolommen A1, F1a tot en met F1c, F5, G4 en G5 van de tabel met
gegevensvereisten:
De identificatienummers van de verzegelingen die eventueel aan het hulp
middel bij het vervoer zijn aangebracht.
Kolommen D1 tot en met D3 van de tabel met gegevensvereisten:
Deze gegevens worden verstrekt als een toegelaten afzender een aangifte
indient waarvoor zĳn vergunning verzegeling verplicht stelt, of indien een
houder van de regeling douanevervoer toestemming is verleend om de
zegels van een bijzonder model te gebruiken.
7/19. Andere voorvallen tijdens het vervoer
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
In overeenstemming met de bestaande verplichtingen op grond van de
regeling Uniedouanevervoer in te vullen vak.

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 284
▼B
Wanneer daarnaast tijdens het vervoer van goederen die in of op een
oplegger zijn geladen, de oplegger aan een ander trekkend voertuig wordt
gekoppeld (en de goederen daarbij niet worden behandeld of overge
laden), vermeld in dit vak het kenteken van de nieuwe trekker. In dit
geval is visering door de bevoegde autoriteiten niet vereist.
Kolom D3 van de tabel:
Omschrijf de voorvallen tijdens het vervoer.
7/20. Identificatienummer recipiënt
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Een recipiënt is een laadeenheid voor het vervoer van poststukken.
Kolommen F4a, F4b en F4d van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld de identificatienummers van de recipiënten die de door een post
aanbieder toegewezen gegroepeerde zending vormen.
Groep
8/1.

8

— Overige gegevenselementen (statistische
zekerheidsstellingen, tariefgerelateerde gegevens)

gegevens,

Contingentvolgnummer
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld het volgnummer van het door de aangever aangevraagde tarief
contingent.

8/2.

Soort zekerheidsstelling
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecode het voor de transactie
gebruikte soort zekerheidsstelling.

8/3.

Referentie zekerheidstelling
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld het referentienummer van de voor de transactie gebruikte zeker
heidsstelling en, indien van toepassing, de toegangscode en het kantoor
van zekerheidstelling.
Kolommen D1 en D2 van de tabel met gegevensvereisten:
Vermeld het voor de transactie gebruikte bedrag van de zekerheidstelling,
behalve voor per spoor vervoerde goederen.

8/4.

Zekerheid niet geldig in
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Wanneer een zekerheid niet voor alle landen voor gemeenschappelijk
douanevervoer geldig is, voeg na „Niet geldig voor” de relevante codes
toe van het(de) betrokken land(en) voor gemeenschappelijk douanever
voer.

8/5.

Aard van de transactie
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld met behulp van de relevante Uniecodes en categorieën het soort
van de betrokken transactie.

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 285
▼B
8/6.

Statistische waarde
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de statistische waarde uitgedrukt in de valuta-eenheid waarvoor
de code in G.E. 4/12 Binnenlandse valuta-eenheid is opgegeven of, bij
gebrek aan een dergelijke code in G.E. 4/12 Binnenlandse valuta-eenheid,
in de valuta van de lidstaat waar de uitvoer/invoerformaliteiten worden
vervuld, overeenkomstig de geldende Uniebepalingen.

8/7.

Afschrijving
Alle relevante kolommen van de tabel met gegevensvereisten worden
gebruikt:
Vermeld de gegevens met betrekking tot de afschrijving van de in de
betrokken aangifte aangegeven goederen, in verband met de invoer/uit
voervergunningen en certificaten.
Tot deze gegevens behoren de verwijzing naar de autoriteit die de be
trokken vergunning of het betrokken certificaat afgeeft, de geldigheids
duur van de betrokken vergunning of het betrokken certificaat, de hoe
veelheid aan afschrijvingen en de respectieve meeteenheid.
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BIJLAGE B-01
Papieren standaardaangiften — Te gebruiken toelichtingen en formulieren
TITEL I
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Gegevensvereisten voor papieren douaneaangiften
De papieren douaneaangifte bevat de in bijlage B vermelde gegevens en gaat
vergezeld van de in artikel 163 van het wetboek bedoelde bewijsstukken.
Artikel 2
Gebruik van de papieren douaneaangifte
(1)

De papieren douaneaangifte wordt aangeboden in sets die het aantal exem
plaren bevatten dat nodig is voor het vervullen van de formaliteiten voor
de douaneregeling waaronder de goederen worden geplaatst.

(2)

Wanneer de regeling Uniedouanevervoer of de regeling gemeenschappe
lijk douanevervoer wordt voorafgegaan of gevolgd door een andere dou
aneregeling, kan een set worden aangeboden met het aantal exemplaren
dat nodig is voor het vervullen van de formaliteiten voor de regeling
douanevervoer en de voorafgaande of volgende douaneregeling.

(3)

De in de leden 1 en 2 bedoelde sets worden samengesteld uit een vol
ledige reeks van acht exemplaren, overeenkomstig het model in titel III
van deze bijlage.

(4)

De aangifteformulieren kunnen in voorkomend geval worden aangevuld
met één of meer aanvullende formulieren die worden aangeboden in sets
die de aangifte-exemplaren bevatten die nodig zĳn voor het vervullen van
de formaliteiten voor de douaneregeling waaronder de goederen worden
geplaatst. De exemplaren die nodig zijn voor het vervullen van de forma
liteiten van voorafgaande of volgende douaneregelingen kunnen eventueel
worden bijgevoegd.
Deze sets worden samengesteld uit een reeks van acht exemplaren, over
eenkomstig het model in titel IV van deze bijlage.
De aanvullende formulieren maken onlosmakelĳk deel uit van het enig
document waarop ze betrekking hebben.

(5)

De toelichtingen op de papieren douaneaangiften die zijn vastgesteld op
basis van het enig document, zijn opgenomen in titel II.
Artikel 3
Gebruik van de papieren aangifte voor opeenvolgende regelingen

(1)

Bĳ toepassing van artikel 2, lid 2, van deze bijlage verbindt elke belang
hebbende zich slechts voor de gegevens die verband houden met de
regeling die hĳ heeft gevraagd in zĳn hoedanigheid van aangever, houder
van de regeling douanevervoer of als de vertegenwoordiger voor een van
die twee.

(2)

Voor de toepassing van lid 1 moet de aangever, wanneer hij gebruik
maakt van een enig document dat tĳdens de vorige douaneregeling is
afgegeven, vóór het indienen van zĳn aangifte voor de hem betreffende
vakken nagaan of de bestaande gegevens juist zĳn en of ze toepasbaar
zĳn op de betrokken goederen en de aangevraagde regeling, en moet hĳ
deze gegevens zo nodig aanvullen.
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In de in de eerste alinea bedoelde gevallen deelt de aangever elk verschil
dat door hem tussen de betrokken goederen en de bestaande gegevens
wordt vastgesteld, onmiddellĳk mee aan het douanekantoor waar de aan
gifte is ingediend. In dat geval stelt de aangever zĳn aangifte op nieuwe
exemplaren van het formulier van het enig document op.
(3)

Wanneer het enig document voor verschillende opeenvolgende douanere
gelingen wordt gebruikt, vergewissen de douaneautoriteiten zich ervan dat
de vermeldingen in de aangiften met betrekking tot de verschillende be
trokken regelingen met elkaar overeenstemmen.
Artikel 4
Speciaal gebruik van de papieren douaneaangifte

Artikel 1, lid 3, van het wetboek is van overeenkomstige toepassing op papieren
aangiften. De in de artikelen 1 en 2 van deze bijlage bedoelde formulieren
worden daartoe ook gebruikt voor de handel in Uniegoederen naar, vanuit of
tussen gebieden met een bijzonder fiscaal regime.
Artikel 5
Uitzonderingen
De bepalingen van deze onderafdeling doen geen afbreuk aan het drukken van
papieren douaneaangiften en documenten ten bewijze van de douanestatus van
Uniegoederen van niet onder de regeling intern Uniedouanevervoer vervoerde
goederen via systemen voor automatische gegevensverwerking, op blanco papier,
onder door de lidstaten vast te stellen voorwaarden.
TITEL II
AANTEKENINGEN
HOOFDSTUK 1
Algemene omschrijving
(1)

De papieren douaneaangifte wordt gedrukt op zelfkopiërend papier dat
zodanig is gelĳmd dat het goed te beschrĳven is, en dat ten minste 40
g/m2 weegt. Het papier moet zo ondoorzichtig zĳn dat de tekst op de ene
zĳde de leesbaarheid van de tekst op de andere zĳde niet vermindert en
moet zo stevig zĳn dat het bĳ normaal gebruik niet scheurt of kreukt.

(2)

Dit papier is wit voor alle exemplaren. In de exemplaren voor Uniedou
anevervoer (1, 4 en 5) hebben de vakken 1 (eerste en derde deelvak), 2, 3,
4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (eerste deelvak links), 35,
38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 en 56 echter een groene onderdruk.
De formulieren worden in het groen bedrukt.

(3)

De afmetingen van de vakken zĳn horizontaal op 1/10 duim (inch) en
verticaal op 1/6 duim (inch) gebaseerd. De afmetingen van de onderver
delingen van de vakken zĳn horizontaal op 1/10 duim (inch) gebaseerd.

(4)

De verschillende exemplaren van de formulieren worden met de volgende
kleuren gemerkt op de formulieren, overeenkomstig de modellen in de titels
III en IV van deze bijlage:
— de exemplaren nrs. 1, 2, 3 en 5 hebben aan de rechterzijde een door
lopende kantlijn waarvan de kleur respectievelijk rood, groen, geel en
blauw is;
— de exemplaren nrs. 4, 6, 7 en 8 hebben aan de rechterzijde een niet
doorlopende kantlijn waarvan de kleur respectievelijk blauw, rood,
groen en geel is.

(5)

In hoofdstuk 1 van titel V van deze bĳlage zĳn de exemplaren opgenomen
waarop de gegevens die op de in de titels III en IV van deze bijlage
opgenomen formulieren zijn opgenomen, door middel van een zelfkopië
rend procedé moeten worden doorgeschreven.
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(6)

De afmetingen van de formulieren zĳn 210 × 297 mm, waarbĳ in de lengte
een afwĳking van ten hoogste 5 mm minder of 8 mm meer is toegestaan.

(7)

De douaneadministraties van de lidstaten kunnen eisen dat de naam en
adresgegevens van de drukker op de formulieren zijn vermeld of dat
deze van een teken zĳn voorzien aan de hand waarvan de drukker kan
worden geïdentificeerd. Zĳ kunnen het drukken van de formulieren boven
dien van een voorafgaande technische goedkeuring afhankelĳk stellen.

(8)

De gebruikte formulieren en aanvullende formulieren bestaan uit de exem
plaren die nodig zijn voor het vervullen van de formaliteiten van één of
meer douaneregelingen en worden gekozen uit een set van acht exempla
ren:
— exemplaar 1 wordt bewaard door de autoriteiten van de lidstaat waar de
formaliteiten bij uitvoer (verzending) of Uniedouanevervoer worden
vervuld;
— exemplaar 2 wordt gebruikt voor statistische doeleinden door de lidstaat
van uitvoer. Dit exemplaar kan eveneens worden gebruikt voor de
statistiek van de lidstaat van verzending in het geval van handelsverkeer
tussen delen van het douanegebied van de Unie met verschillende
belastingstelsels;
— exemplaar 3 is bestemd voor de exporteur, na visering door de douane;
— exemplaar 4 wordt bewaard door het kantoor van bestemming bij Unie
douanevervoer of als document ten bewijze van de douanestatus van
Uniegoederen;
— exemplaar 5 is het terugzendingsexemplaar voor de regeling Uniedou
anevervoer;
— exemplaar 6 wordt bewaard door de autoriteiten van de lidstaat waar de
formaliteiten bij invoer worden vervuld;
— exemplaar 7 wordt gebruikt voor statistische doeleinden door de lidstaat
van invoer. Dit exemplaar kan eveneens worden gebruikt voor de sta
tistiek van de lidstaat van invoer in het geval van handelsverkeer tussen
delen van het douanegebied van de Unie met verschillende belasting
stelsels;
— exemplaar 8 is bestemd voor de geadresseerde.
Verschillende combinaties van exemplaren zijn dus mogelijk, bv.:
— uitvoer, passieve veredeling of wederuitvoer: exemplaren 1, 2 en 3;
— Uniedouanevervoer: exemplaren 1, 4 en 5;
— douaneregelingen bij invoer: exemplaren 6, 7 en 8.

(9)

Daarnaast kan de douanestatus van Uniegoederen overeenkomstig arti
kel 125 via een schriftelijk bewijs op een exemplaar 4 worden aangetoond.

(10) Marktdeelnemers kunnen de sets laten drukken die overeenkomen met de
door hen gemaakte keuze, voor zover het gebruikte formulier in overeen
stemming is met het officiële model.
Elke set moet zodanig zijn samengesteld dat wanneer voor beide betrokken
lidstaten eenzelfde gegeven moet worden ingevuld, dit door de exporteur of
de houder van de regeling douanevervoer rechtstreeks op exemplaar 1
wordt vermeld en via de chemische behandeling die het papier heeft onder
gaan op alle exemplaren wordt doorgeschreven. Wanneer daarentegen om
een of andere reden (met name wanneer naargelang de fase waarin de
goederenbeweging zich bevindt andere gegevens moeten worden ingevuld)
een gegeven niet van de ene lidstaat naar de andere moet worden doorge
geven, mag dit gegeven uitsluitend op de betrokken exemplaren worden
doorgeschreven.
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(11) Wanneer overeenkomstig artikel 5 van deze bijlage aangiften tot plaatsing
van goederen onder een douaneregeling of tot wederuitvoer, of documenten
waarmee de douanestatus van Uniegoederen wordt aangetoond van goede
ren die niet onder de regeling intern Uniedouanevervoer worden vervoerd,
met behulp van openbare of particuliere systemen voor automatische gege
vensverwerking op blanco papier worden gesteld, moet aan alle vormver
eisten van het douanewetboek van de Unie of van deze verordening worden
voldaan, ook wat de ommezijde van het formulier betreft (voor de in het
kader van de regeling Uniedouanevervoer gebruikte exemplaren), met uit
zondering van:
— de kleur van de drukinkt,
— het gebruik van cursief gedrukte tekst,
— de onderdruk van de vakken die betrekking hebben op Uniedouanever
voer.
HOOFDSTUK 2
Gegevensvereisten
De formulieren bevatten een aantal vakken waarvan naargelang de gevraagde
douaneregeling(en) maar een deel wordt gebruikt.
Onverminderd de toepassing van vereenvoudigde procedures zijn de voor elke
regeling in te vullen vakken opgenomen in de tabel met gegevensvereisten in titel
I van bijlage B. De specifieke bepalingen met betrekking tot elk vak dat over
eenkomt met de in titel II van bijlage B omschreven gegevenselementen, doen
geen afbreuk aan de status van de betrokken gegevenselementen.
FORMALITEITEN TĲDENS HET VERVOER
Het is mogelijk dat tussen het tijdstip waarop de goederen het kantoor van
uitvoer en/of vertrek verlaten en het tijdstip waarop ze bij het kantoor van
bestemming aankomen bepaalde gegevens moeten worden vermeld op de exem
plaren van het enig document die de goederen vergezellen. Deze gegevensele
menten hebben betrekking op het vervoer en moeten tijdens het vervoer op het
document worden ingevuld door de vervoerder die verantwoordelijk is voor het
vervoermiddel waarop of waarin de goederen rechtstreeks zijn geladen. De ge
gevens mogen op leesbare wijze met de hand worden toegevoegd; in dat geval
moet het formulier in inkt en in in blokletters worden ingevuld. Deze gegevens
elementen worden uitsluitend op de exemplaren 4 en 5 vermeld en hebben
betrekking op de volgende vakken:
— Overlading (55)
— Andere voorvallen tijdens het vervoer (56)
HOOFDSTUK 3
Gebruiksaanwijzing van de formulieren
Wanneer de gebruikte set minstens één exemplaar bevat dat in een andere lidstaat
zal worden gebruikt, moeten de formulieren met de schrijfmachine of door mid
del van een mechanografisch of soortgelijk procedé worden ingevuld. Ter ver
eenvoudiging van het invullen met de schrijfmachine moet het formulier zo
worden ingevoerd dat de eerste letter van het in vak 2 te vermelden gegeven
in het daarvoor bestemde positievakje in de linkerbovenhoek komt te staan.
Wanneer alle exemplaren van de gebruikte set bestemd zijn om in dezelfde
lidstaat te worden gebruikt, mogen ze, voor zover deze lidstaat dit toestaat, op
leesbare wijze met de hand, in inkt en in blokletters worden ingevuld. Dit geldt
eveneens voor de gegevens die worden vermeld op de exemplaren die voor de
regeling Uniedouanevervoer worden gebruikt.
In de formulieren mogen geen schrappingen noch overschrijvingen voorkomen.
Wijzigingen moeten worden aangebracht door de onjuiste gegevens door te halen
en de gewenste gegevens toe te voegen. Elke aldus aangebrachte wijziging moet
worden goedgekeurd door degene die deze heeft aangebracht, en uitdrukkelijk
door de bevoegde autoriteiten worden geviseerd. Deze kunnen zo nodig eisen dat
een nieuwe aangifte wordt ingediend.
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Daarnaast is het toegestaan dat de formulieren met behulp van een reproductie
techniek, in plaats van met de bovengenoemde technieken, worden ingevuld. Ze
mogen eveneens met behulp van een reproductietechniek worden vervaardigd en
ingevuld, mits aan de vereisten inzake model en afmetingen, te gebruiken taal,
leesbaarheid en aanbrengen van wijzigingen wordt voldaan en het verbod inzake
schrappingen en overschrijvingen strikt in acht wordt genomen.
Slechts de genummerde vakken worden, indien van toepassing, door marktdeel
nemers ingevuld. De met een hoofdletter aangeduide vakken zijn uitsluitend voor
intern gebruik door de administraties bestemd.
Onverminderd het bepaalde in artikel 1, lid 3, van het wetboek moet op de
exemplaren die in het kantoor van uitvoer/verzending of van vertrek blijven,
de originele handtekening van de betrokkenen voorkomen.
Door het indienen van een door hem ondertekende aangifte bij een douanekan
toor geeft de aangever of zijn vertegenwoordiger de wens te kennen de betrokken
goederen voor de gevraagde regeling aan te geven. Onverminderd de eventuele
toepassing van strafbepalingen verbindt hij zich, overeenkomstig de ter zake
geldende bepalingen van de lidstaten, ten aanzien van:
— de juistheid van de in de aangifte voorkomende gegevens,
— de echtheid van de bijgevoegde documenten, en
— de naleving van alle verplichtingen in verband met de plaatsing van de
betrokken goederen onder de gevraagde regeling.
Bij Uniedouanevervoer verbindt de handtekening van de houder van de regeling
douanevervoer of, in voorkomend geval, zijn gemachtigde vertegenwoordiger,
hem ten aanzien van alle gegevens in verband met het Uniedouanevervoer over
eenkomstig de bepalingen inzake Uniedouanevervoer die in het douanewetboek
van de Unie, in deze verordening en in titel I van bijlage B zijn vastgesteld.
Behoudens het bepaalde in hoofdstuk 4 mag in een vak dat niet hoeft te worden
ingevuld, geen enkele vermelding of teken voorkomen.
HOOFDSTUK 4
Toelichtingen op de aanvullende formulieren
A. Aanvullende formulieren mogen slechts worden gebruikt wanneer de aangifte
op meerdere artikelen betrekking heeft (zie vak 5). Ze moeten samen met een
IM, EX, EU of CO formulier worden overgelegd.
B. De aanwijzingen in deze titel zijn ook van toepassing op de aanvullende
formulieren.
Hierbij wordt echter het volgende opgemerkt:
— de afkortingen „IM/c”, „EX/c” of „EU/c” (of indien van toepassing
„CO/c”) moeten in het eerste deelvak van vak 1 worden ingevuld,
maar deze afkortingen worden niet vermeld wanneer:
— het formulier uitsluitend voor Uniedouanevervoer wordt gebruikt, in
welk geval in het derde deelvak van vak 1 „T1 bis”, „T2 bis”,
„T2Fbis” of „T2SMbis” wordt ingevuld, naargelang de regeling Unie
douanevervoer die op de betrokken goederen van toepassing is;
— het formulier uitsluitend wordt gebruikt om de douanestatus van Unie
goederen te bewijzen, in welk geval in het derde deelvak van het vak,
naargelang de status van de betrokken goederen „T2Lbis”, „T2LFbis”
of „T2LSMbis” wordt ingevuld;
— de lidstaten kunnen bepalen dat vak 2/8 niet wordt ingevuld of uitsluitend
het identificatienummer en/of de naam van de betrokkene mag bevatten;
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— het gedeelte „samenvatting” van vak 47 is bestemd voor de definitieve
samenvatting van alle artikelen waarop de gebruikte IM en IM/c, EX en
EX/c, EU en EU/c of CO en CO/c formulieren betrekking hebben. Dit
vak wordt dus uitsluitend ingevuld op het laatste formulier van de bij een
IM, EX, EU of CO document gevoegde IM/c, EX/c, EU/c of CO/c
formulieren. Op deze plaats worden het totaal per type belasting en het
totaal-generaal (TG) van de verschuldigde belastingen vermeld.
C. Wanneer aanvullende formulieren worden gebruikt:
— worden de niet-ingevulde vakken 31 (Colli en omschrijving van de goe
deren) doorgehaald zodat het niet mogelijk is om deze later te gebruiken;
— wanneer in het derde deelvak van vak 1 de afkorting ’t” is vermeld,
moeten de vakken 32 (Artikelnummer), 33 (Goederencode), 35 (Bru
tomassa (kg)), 38 (Nettomassa (kg)), 40 (Summiere aangifte/Voor
afgaande documenten) en 44 (Aanvullende informatie, overgelegde docu
menten, certificaten en vergunningen) van het eerste artikel op de aangifte
voor douanevervoer worden doorgehaald en mogen de merken, nummers,
aantal en soort van de colli en de omschrijving van de goederen niet in
het eerste vak 31 (Colli en omschrijving van de goederen) van de aangifte
worden vermeld. In het eerste vak 31 van de aangifte wordt het aantal
aanvullende formulieren ingevuld waarop het teken T1 bis, T2 bis of
T2Fbis voorkomt.
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TITEL III
Model van het enig document (set van acht exemplaren)

▼C2
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▼C2
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▼C2
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▼C2
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TITEL IV
Model van het aanvullende formulier van het enig document (set van acht exemplaren)

▼C2

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 308
▼C2

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 309
▼C2

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 310
▼C2

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 311
▼C2

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 312
▼C2

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 313
▼C2

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 314
▼C2

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 315
▼C2

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 316
▼C2

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 317
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▼C2

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 321
▼C2
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▼C2

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 323
▼B
TITEL V
Opgave van de exemplaren van de in de titels iii en iv opgenomen formulieren.
Gegevens die op een exemplaar worden aangebracht verschĳnen door middel
van een zelfkopiërend procédé ook op de andere exemplaren
(uitgaande van exemplaar 1)
Nummer van het vak

Exemplaren

I. VAKKEN VOOR DE BELANGHEBBENDE

1

1 t/m 8
behalve deelvak midden:
1 t/m 3

2

1 t/m 5 (*)

3

1 t/m 8

4

1 t/m 8

5

1 t/m 8

6

1 t/m 8

7

1 t/m 3

8

1 t/m 5 (*)

9

1 t/m 3

10

1 t/m 3

11

1 t/m 3

12

—

13

1 t/m 3

14

1 t/m 4

15

1 t/m 8

15a

1 t/m 3

15b

1 t/m 3

16

1, 2, 3, 6, 7 en 8

17

1 t/m 8

17a

1 t/m 3

17b

1 t/m 3

18

1 t/m 5 (*)

19

1 t/m 5 (*)

20

1 t/m 3

21

1 t/m 5 (*)

22

1 t/m 3

23

1 t/m 3
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Nummer van het vak

Exemplaren

24

1 t/m 3

25

1 t/m 5 (*)

26

1 t/m 3

27

1 t/m 5 (*)

28

1 t/m 3

29

1 t/m 3

30

1 t/m 3

31

1 t/m 8

32

1 t/m 8

33

eerste deelvak links: 1 t/m 8
andere deelvakken: 1 t/m 3

34a

1 t/m 3

34b

1 t/m 3

35

1 t/m 8

36

—

37

1 t/m 3

38

1 t/m 8

39

1 t/m 3

40

1 t/m 5 (*)

41

1 t/m 3

42

—

43

—

44

1 t/m 5 (*)

45

—

46

1 t/m 3

47

1 t/m 3

48

1 t/m 3

49

1 t/m 3

50

1 t/m 8

51

1 t/m 8

52

1 t/m 8

53

1 t/m 8
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Nummer van het vak

Exemplaren

54

1 t/m 4

55

—

56

—

II. VAKKEN VOOR DE ADMINISTRATIE

A

1 t/m 4 (**)

B

1 t/m 3

C

1 t/m 8 (**)

D

1 t/m 4

(*) In geen geval kan van de gebruikers worden verlangd dat zij bij douanevervoer deze
vakken op exemplaar nr. 5 invullen.
(**) De lidstaat van verzending kan bepalen of die gegevens op de bedoelde exemplaren
worden vermeld.
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BIJLAGE B-02
BEGELEIDINGSDOCUMENT DOUANEVERVOER
HOOFDSTUK I
Model van het begeleidingsdocument voor douanevervoer
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HOOFDSTUK II
Toelichting

en

nadere

gegevens voor het
douanevervoer (TAD)

begeleidingsdocument

De in dit hoofdstuk gebruikte afkorting „BCP” („bedrijfscontinuïteitsplan”) ver
wijst naar situaties waarin de noodprocedure van toepassing is die is omschreven
in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447, die overeenkomstig artikel 8, lid 1,
onder a), van het wetboek is vastgesteld, en die nader is toegelicht in bijlage 7204 bij die verordening.
Het voor het begeleidingsdocument voor douanevervoer te gebruiken formulier
mag groen van kleur zijn.
De gedrukte versie van het begeleidingsdocument voor douanevervoer wordt
gebaseerd op de gegevens die zijn vermeld op de aangifte voor douanevervoer,
eventueel gewijzigd door de houder van de regeling douanevervoer en/of ge
verifieerd door het douanekantoor van vertrek, en als volgt aangevuld:
1. Vak MRN
Het MRN moet op de eerste bladzijde en op alle lijsten van artikelen worden
gedrukt, behalve wanneer deze formulieren in het kader van het BCP worden
gebruikt, in welk geval geen MRN wordt toegekend.
Het MRN wordt ook in de vorm van een streepjescode gedrukt, waarbĳ de
standaard „code 128”, tekenset „B” wordt gebruikt.
2. Vak Formulieren (1/4):
— eerste deelvak: volgnummer van het gedrukte blad;
— tweede deelvak: totaal aantal gedrukte bladen (inclusief lijst van artikelen);
— niet gebruiken als er slechts één goederenitem is.
3. In de ruimte onder vak referentienummer/UCR (2/4):
Naam en adres van het douanekantoor waarnaar het terugzendingsexemplaar
van het begeleidingsdocument voor douanevervoer moet worden terug
gestuurd wanneer het BCP wordt gebruikt.
4. Vak Kantoor van vertrek (C):
— naam van het kantoor van vertrek;
— referentienummer van het kantoor van vertrek;
— datum van aanvaarding van de aangifte voor douanevervoer;
— naam en vergunningnummer van de toegelaten afzender (indien van toe
passing).
5. Vak Controle door het kantoor van vertrek (D):
— controleresultaten;
— de aangebrachte verzegeling of de aanduiding „- -” ter identificatie van de
„Vrijstelling — 99201”;
— de vermelding „Verplichte route”, indien nodig.
Het begeleidingsdocument voor douanevervoer mag niet worden gewĳzigd en
aanvullingen of weglatingen mogen niet worden aangebracht tenzĳ deze ver
ordening anders bepaalt.
6. Formaliteiten tijdens het vervoer
De volgende procedure is van toepassing totdat de douane met NCTS deze
informatie rechtstreeks in het systeem kan registreren.
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Het is mogelijk dat tussen het tijdstip waarop de goederen het kantoor van
vertrek verlaten en het tijdstip waarop ze bij het kantoor van bestemming
aankomen, bepaalde vermeldingen moeten worden aangebracht op het bege
leidingsdocument voor douanevervoer dat de goederen vergezelt. Deze gege
vens hebben betrekking op het vervoer en moeten naarmate het vervoer wordt
afgewikkeld, door de vervoerder die verantwoordelijk is voor het vervoer
middel waarop of waarin de goederen zijn geladen, op dit document worden
vermeld. Ze mogen op leesbare wijze met de hand worden aangebracht, in
inkt en in blokletters.
De vervoerder kan de goederen pas overladen nadat hij hiervoor toestemming
heeft verkregen van de douaneautoriteiten van het land waar de overlading
plaatsvindt.
Indien de douaneautoriteiten van oordeel zijn dat het betrokken Uniedou
anevervoer, eventueel na het nemen van de nodige maatregelen, op normale
wijze kan worden voortgezet, viseren zij het begeleidingsdocument voor dou
anevervoer.
De douaneautoriteiten van het kantoor van doorgang of van het kantoor van
bestemming, naargelang het geval, moeten de op het begeleidingsdocument
voor douanevervoer vermelde gegevens in het systeem invoeren. Deze gege
vens kunnen ook door de toegelaten geadresseerde worden ingevoerd.
De volgende gevallen kunnen zich voordoen:
— Overlading: vul vak 7/1 in.
Vak Overlading (7/1)
De eerste drie regels van dit vak moeten door de vervoerder worden ingevuld
wanneer de goederen tijdens het vervoer op of in een ander vervoermiddel of
andere container worden overgeladen.
Wanneer de goederen worden vervoerd in containers die bestemd zijn om op
wegvoertuigen te worden geladen, mogen de lidstaten echter toestaan dat de
houder van de regeling douanevervoer vak 7/7-7/8 niet invult indien het om
logistieke redenen niet mogelijk is op de plaats van vertrek de identiteit en
nationaliteit van het vervoermiddel op de aangifte voor douanevervoer te
vermelden, mits de lidstaten ervoor zorgen dat de juiste gegevens betreffende
het vervoermiddel achteraf in vak 7/1 worden ingevuld.
— Andere voorvallen: vul vak 7/19 in.
Vak Andere voorvallen tijdens het vervoer (7/19)
Vak in te vullen overeenkomstig de geldende voorschriften inzake douanever
voer.
Wanneer de goederen op of in een oplegger of zijn geladen en de trekker
tijdens het vervoer wordt gewijzigd (en de goederen daarbij niet worden
behandeld of overgeladen), vermeld in dit vak ook het registratienummer en
de nationaliteit van de nieuwe trekker. In dergelijke gevallen is visering door
de bevoegde autoriteiten niet vereist.
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BIJLAGE B-03
LIJST VAN ARTIKELEN
HOOFDSTUK I
Model van de lĳst van artikelen
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HOOFDSTUK II
Toelichting en nadere gegevens betreffende de lijst van artikelen
De in dit hoofdstuk gebruikte afkorting „BCP” („bedrijfscontinuïteitsplan”) ver
wijst naar situaties waarin de noodprocedure van toepassing is die is omschreven
in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447, die overeenkomstig artikel 8, lid 1,
onder a), van het wetboek is vastgesteld, en die nader is toegelicht in bijlage 7204 bij die verordening. De lijst van artikelen douanevervoer/veiligheid bevat de
gegevens die specifiek betrekking hebben op in de aangifte opgenomen artikelen.
De hoogte van de vakken van de lĳst van artikelen kan worden aangepast.
Behalve de bepalingen in de toelichtingen bij bijlage B geldt voor het drukken
van de gegevens, die indien nodig gecodeerd worden, het volgende:
(1) Vak MRN — zoals omschreven in bijlage B-04. Het MRN moet op de eerste
bladzijde en op alle lijsten van artikelen worden gedrukt, behalve wanneer
deze formulieren in het kader van het BCP worden gebruikt, in welk geval
geen MRN wordt toegekend.
(2) De gegevens in de verschillende vakken op artikelniveau moeten als volgt
worden gedrukt:
a) Vak Soort ag. (1/3) — indien de status voor alle goederen van de aangifte
dezelfde is, wordt het vak niet ingevuld; in geval van een gemengde
zending wordt de status (T1, T2 of T2F) gedrukt.
b) Vak Formulieren (1/4):
— Eerste deelvak: volgnummer van het gedrukte blad;
— Tweede deelvak: totaal aantal afgedrukte bladen (lijst van artikelen
douanevervoer/veiligheid).
c) Vak Artikelnr. (1/6) — volgnummer van het betrokken artikel;
d) Vak BWVK (4/2) — vermeld de code voor de betalingswijze van de
vervoerskosten.
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BIJLAGE B-04
BEGELEIDINGSDOCUMENT DOUANEVERVOER/VEILIGHEID (TRANSIT/SECURITY ACCOMPANYING DOCUMENT OF TSAD)
TITEL I
Model van het begeleidingsdocument douanevervoer/veiligheid
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TITEL II
Toelichting en nadere gegevens betreffende het begeleidingsdocument
douanevervoer/veiligheid
De in dit hoofdstuk gebruikte afkorting „BCP” („bedrijfscontinuïteitsplan”) ver
wijst naar situaties waarin de noodprocedure van toepassing is die is omschreven
in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447, die overeenkomstig artikel 8, lid 1,
onder a), van het wetboek is vastgesteld, en die nader is toegelicht in bijlage 7204 bij die verordening. De gegevens in het begeleidingsdocument douanevervoer/
veiligheid zijn geldig voor de gehele aangifte.
De informatie in het begeleidingsdocument douanevervoer/veiligheid wordt ge
baseerd op de gegevens die zijn vermeld op de aangifte voor douanevervoer;
indien nodig wordt die informatie gewijzigd door de houder van de regeling
douanevervoer en/of geverifieerd door het kantoor van vertrek.
Behalve de bepalingen in de toelichtingen bij bijlage B geldt voor het drukken
van de gegevens het volgende:
(1) Vak MRN
Het MRN moet op de eerste bladzijde en op alle lijsten van artikelen worden
gedrukt, behalve wanneer deze formulieren in het kader van het BCP worden
gebruikt, in welk geval geen MRN wordt toegekend.
Het MRN wordt ook in de vorm van een streepjescode gedrukt, waarbĳ de
standaard „code 128”, tekenset „B” wordt gebruikt.
(2) Vak Veil.aang.:
Vermeld code S wanneer het begeleidingsdocument douanevervoer/veiligheid
ook veiligheidsinformatie bevat. Wanneer dit document geen veiligheids
informatie bevat, blijft dit vak leeg.
(3) Vak Formulieren (1/4):
Eerste deelvak: volgnummer van het gedrukte blad.
Tweede deelvak: totaal aantal gedrukte bladen (inclusief lĳst van artikelen).
(4) Vak Referentienummer/UCR(2/4)
Vermeld het LRN en/of het UCR.
LRN — een lokaal referentienummer zoals omschreven in bijlage B.
UCR — een uniek referentienummer van de zending zoals omschreven in
titel II van bijlage B, G.E. 2/4 Referentienummer/UCR.
(5) In de ruimte onder vak Referentienummer/UCR(2/4):
Naam en adres van het douanekantoor waarnaar het terugzendingsexemplaar
van het begeleidingsdocument douanevervoer/veiligheid wordt teruggestuurd.
(6) Vak Bijz.omst. (1/7)
Vermeld de indicator van een bijzondere omstandigheid.
(7) Vak Kantoor van vertrek (C):
— referentienummer van het kantoor van vertrek;
— datum van aanvaarding van de aangifte voor douanevervoer;
— naam en vergunningnummer van de toegelaten afzender (indien van toe
passing).
(8) Vak Controle door het kantoor van vertrek (D):
— controleresultaat;
— de aangebrachte verzegeling of de aanduiding „- -” ter identificatie van
de „Vrijstelling — 99201”;
— de vermelding „Verplichte route”, indien nodig.
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Het begeleidingsdocument douanevervoer/veiligheid mag niet worden gewij
zigd en aanvullingen of weglatingen mogen niet worden aangebracht tenzij in
deze verordening anders is bepaald.
(9) Formaliteiten tijdens het vervoer
De volgende procedure is van toepassing totdat de douane met NCTS deze
informatie rechtstreeks in het systeem kan registreren.
Het is mogelijk dat tussen het tijdstip waarop de goederen het kantoor van
vertrek verlaten en het tijdstip waarop ze bij het kantoor van bestemming aan
komen, bepaalde vermeldingen moeten worden aangebracht op het begeleidings
document douanevervoer/veiligheid dat de goederen vergezelt. Deze gegevens
hebben betrekking op het vervoer en moeten naarmate het vervoer wordt afge
wikkeld, door de vervoerder die verantwoordelijk is voor het vervoermiddel
waarop of waarin de goederen zijn geladen, op dit document worden vermeld.
Ze mogen op leesbare wijze met de hand worden aangebracht, in inkt en in
blokletters.
De vervoerder kan de goederen pas overladen nadat hij hiervoor toestemming
heeft verkregen van de douaneautoriteiten van het land waar de overlading
plaatsvindt.
Indien de douaneautoriteiten van oordeel zijn dat het betrokken Uniedouanever
voer, eventueel na het nemen van de nodige maatregelen, op normale wijze kan
worden voortgezet, viseren zij het begeleidingsdocument douanevervoer/veilig
heid.
De douaneautoriteiten van het kantoor van doorgang of van het kantoor van
bestemming, naargelang het geval, moeten de gegevens die op het begeleidings
document douanevervoer/veiligheid zijn vermeld, in het systeem invoeren. Deze
gegevens kunnen ook door de toegelaten geadresseerde worden ingevoerd.
De volgende gevallen kunnen zich voordoen:
— overlading: gebruik vak Overlading (7/1)
Vak Overlading (7/1)
De eerste drie regels van dit vak moeten door de vervoerder worden ingevuld
wanneer de goederen tijdens het vervoer op of in een ander vervoermiddel of
andere container worden overgeladen.
Wanneer de goederen worden vervoerd in containers die bestemd zijn om op
wegvoertuigen te worden geladen, mogen de lidstaten echter toestaan dat de
houder van de regeling douanevervoer vak 18 niet invult indien het om logistieke
redenen niet mogelijk is op de plaats van vertrek de identiteit en nationaliteit van
het vervoermiddel op de aangifte voor douanevervoer te vermelden, mits de
lidstaten ervoor zorgen dat de juiste gegevens betreffende het vervoermiddel
achteraf in vak 7/1 worden ingevuld.
— andere voorvallen: gebruik het vak Andere voorvallen tijdens het vervoer
(7/19)
Vak Andere voorvallen tijdens het vervoer (7/19)
Vak in te vullen overeenkomstig de geldende voorschriften inzake douanever
voer.
Wanneer de goederen op of in een oplegger of zijn geladen en de trekker tijdens
het vervoer wordt gewijzigd (en de goederen daarbij niet worden behandeld of
overgeladen), vermeld in dit vak ook het registratienummer en de nationaliteit
van de nieuwe trekker. In dergelijke gevallen is visering door de bevoegde
autoriteiten niet vereist.”
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BIJLAGE B-05
LIJST VAN ARTIKELEN DOUANEVERVOER/VEILIGHEID (TRANSIT/SECURITY
LIST OF ITEMS OF TSLoI)
TITEL I
Model van de lijst van artikelen douanevervoer/veiligheid
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TITEL II
Toelichting en nadere gegevens betreffende de lijst van
douanevervoer/veiligheid

artikelen

De in dit hoofdstuk gebruikte afkorting „BCP” („bedrijfscontinuïteitsplan”) ver
wijst naar situaties waarin de noodprocedure van toepassing is die is omschreven
in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447, die overeenkomstig artikel 8, lid 1,
onder a), van het wetboek is vastgesteld, en die nader is toegelicht in bijlage 7204 bij die verordening. De lijst van artikelen douanevervoer/veiligheid bevat de
gegevens die specifiek betrekking hebben op in de aangifte opgenomen artikelen.
De hoogte van de vakken van de lĳst van artikelen kan worden aangepast.
Behalve de bepalingen in de toelichtingen bij bijlage B geldt voor het drukken
van de gegevens, die indien nodig gecodeerd worden, het volgende:
(1) Vak MRN — als omschreven in bijlage B-04. Het MRN moet op de eerste
bladzijde en op alle lijsten van artikelen worden gedrukt, behalve wanneer
deze formulieren in het kader van het BCP worden gebruikt, in welk geval
geen MRN wordt toegekend.
(2) De gegevens in de verschillende vakken op artikelniveau moeten als volgt
worden gedrukt:
a) Vak Artikelnr. (1/6) — volgnummer van het betrokken artikel;
b) Vak BWVK (4/2) — vermeld de code voor de betalingswijze van de
vervoerskosten;
c) UNDG (6/12) — VN-code gevaarlijke goederen;
d) Vak Formulieren (1/4):
— Eerste deelvak: volgnummer van het gedrukte blad.
— Tweede deelvak: totaal aantal gedrukte bladen (lijst van artikelen
douanevervoer/veiligheid).
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BIJLAGE 12-01
GEMEENSCHAPPELIJKE
GEGEVENSVEREISTEN
VOOR
DE
REGISTRATIE VAN MARKTDEELNEMERS EN ANDERE PERSONEN
TITEL I
Gegevensvereisten
HOOFDSTUK 1
Inleidende aantekeningen bij de tabel met gegevensvereisten
1. Het centrale systeem voor de registratie van marktdeelnemers en andere
personen bevat de gegevenselementen die in hoofdstuk 3 van titel I zijn
omschreven.
2. De te verstrekken gegevenselementen zijn opgenomen in de tabel met gege
vensvereisten. De specifieke bepalingen met betrekking tot elk gegevensele
ment in titel II doen geen afbreuk aan de status van de in de tabel met
gegevensvereisten omschreven gegevenselementen.
3. De formaten van de in deze bijlage beschreven gegevensvereisten zijn ge
specificeerd in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447, die overeenkomstig
artikel 8, lid 1, onder a), van het wetboek is vastgesteld.
4. Onderstaande symbolen „A” of „B” in hoofdstuk 3 laten onverlet dat be
paalde gegevens alleen worden verstrekt wanneer de omstandigheden dit
rechtvaardigen.
5. Een EORI-registratie mag pas worden vernietigd nadat een wachttermijn van
10 jaar is verstreken na de vervaldatum.
HOOFDSTUK 2
Legende tabel
Deel 1
Opschriften van de kolommen
Nummer gegevenselement

Volgnummer dat aan het betrokken ge
gevenselement is toegewezen

Naam gegevenselement

Naam van het betrokken gegevensele
ment
Deel 2
Symbolen in de vakken

Symbool

Omschrijving symbool

A

Verplicht: gegevens die door elke lidstaat worden ver
langd.

B

Facultatief voor de lidstaten: gegevens die de lidstaten
al dan niet kunnen vragen.
HOOFDSTUK 3
Tabel met gegevensvereisten
Nr. G.E.

Naam G.E.

Verplicht/facultatief G.E.

1

EORI-nummer

A

2

Volledige naam van de persoon

A

3

Vestigingsadres/woonplaatsadres

A
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Naam G.E.

Nr. G.E.

Verplicht/facultatief G.E.

4

Vestiging in het douanegebied van de Unie

A

5

Btw-identificatienummer(s)

A

6

Rechtsvorm

B

7

Contactinformatie

B

8

Uniek derdeland-identificatienummer

B

9

Toestemming voor de openbaarmaking van de in de
punten 1, 2 en 3 opgenomen persoonsgegevens

A

10

Korte naam

A

11

Datum van oprichting

B

12

Soort persoon

B

13

Voornaamste economische activiteit

B

14

Begindatum van het EORI-nummer

A

15

Vervaldatum van het EORI-nummer

A

TITEL II
Aantekeningen op de gegevensvereisten
Inleiding
De omschrijvingen en aantekeningen in deze titel zijn van toepassing op de
gegevenselementen die in de tabel met gegevensvereisten in titel I zijn genoemd.

Gegevensvereisten
1.

EORI-nummer

Het in artikel 1, punt 18), bedoelde EORI-nummer.

2.

Volledige naam van de persoon

Voor natuurlijke personen:

Naam van de persoon zoals vermeld in een reisdocument dat als geldig is erkend
om de buitengrens van de Unie te overschrijden, of in het nationale personen
register van de lidstaat van verblijf.

Voor marktdeelnemers die in het ondernemingenregister van de lidstaat van
vestiging zijn opgenomen:

Wettelijke naam van de marktdeelnemer zoals die in het ondernemingenregister
van het land van vestiging is opgenomen.

Voor marktdeelnemers die niet in het ondernemingenregister van het land van
vestiging zijn opgenomen:

Wettelijke naam van de marktdeelnemer zoals vermeld in de oprichtingsakte.

3.

Vestigingsadres/woonplaatsadres:

Volledig adres van de plaats waar de persoon is gevestigd/woont, met inbegrip
van de identificator van het land of gebied.
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4.

Vestiging in het douanegebied van de Unie

Om aan te geven of de marktdeelnemer al dan niet in het douanegebied van de
Unie is gevestigd. Dit gegevenselement wordt alleen gebruikt voor marktdeel
nemers met een adres in een derde land.
5.

Btw-identificatienummer(s)

Wanneer dat(die) door de lidstaten is(zijn) toegekend.
6.

Rechtsvorm

Zoals in de oprichtingsakte vermeld.
7.

Contactinformatie

Naam en adres van de contactpersoon en een van volgende gegevens: telefoon
nummer, fax, e-mailadres.
8.

Uniek derdeland-identificatienummer

Bij personen die niet in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd:
Identificatienummer wanneer dat door de bevoegde autoriteiten in een derde land
voor de identificatie van marktdeelnemers voor douanedoeleinden aan de betrok
kene is toegekend.
9.

Toestemming voor de openbaarmaking van de in de punten 1, 2 en 3
opgenomen persoonsgegevens

Om aan te geven of de toestemming al dan niet is gegeven.
10. Korte naam
Korte naam van de geregistreerde persoon.
11. Datum van oprichting
Voor natuurlijke personen:
Geboortedatum
Voor rechtspersonen en in artikel 5, punt 4), van het wetboek bedoelde vereni
gingen van personen: oprichtingsdatum zoals opgenomen in het ondernemingen
register van het land van vestiging, of in de oprichtingsakte wanneer de persoon
of vereniging niet in het ondernemingenregister is opgenomen.
12. Soort persoon
Relevante code moet worden gebruikt.
13. Voornaamste economische activiteit
Voornaamste economische activiteit, gecodeerd volgens de Statistische nomen
clatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (NACE),
zoals opgenomen in het ondernemingenregister van de betrokken lidstaat.
14. Begindatum van het EORI-nummer
Eerste dag van de geldigheidsduur van de EORI-registratie. Dat wil zeggen de
eerste dag waarop de marktdeelnemer het EORI-nummer kan gebruiken voor
uitwisseling met de douaneautoriteiten. De begindatum mag niet eerder zijn
dan de oprichtingsdatum.
15. Vervaldatum van het EORI-nummer
Laatste dag van de geldigheidsduur van de EORI-registratie. Dat wil zeggen de
laatste dag waarop de marktdeelnemer het EORI-nummer kan gebruiken voor
uitwisseling met de douaneautoriteiten.
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BIJLAGE 22-01
Inleidende aantekeningen en lijst van ingrijpende be- of verwerkingen die
niet-preferentiële oorsprong verlenen
INLEIDENDE AANTEKENINGEN
1.

Definities

1.1. Verwijzingen naar de „vervaardiging”, „productie” en „bewerking” van goe
deren omvatten elke soort be- of verwerking of assemblage.
De methoden om goederen te verkrijgen omvatten onder meer vervaardi
ging, productie, bewerking, kweek, teelt, verbouwing, fok, ontginning, win
ning, oogst, bevissing, vangst met vallen en strikken, pluk, verzameling,
jacht en vangst.
1.2. „Materiaal” omvat ingrediënten, delen, bestanddelen, voorgemonteerde de
len en goederen die fysiek zijn verwerkt in een ander goed of zijn onder
worpen aan een proces dat deel uitmaakt van de productie van een ander
goed.
„Materialen van oorsprong/oorsprongsmaterialen”: materialen waarvan het
land van oorsprong, zoals bepaald volgens deze regels, hetzelfde land is
als het land waar de materialen worden gebruikt bij de productie.
„Niet van oorsprong zijnde materialen/niet-oorsprongsmaterialen”: materia
len waarvan het land van oorsprong, zoals bepaald volgens deze regels, niet
hetzelfde land is als het land waar de materialen worden gebruikt bij de
productie.
„Product”: het product dat wordt vervaardigd, zelfs indien dit bestemd is om
later bij de vervaardiging van een ander product te worden gebruikt.
1.3. Meerwaarderegel
a) „X %-meerwaarderegel”: vervaardiging waarbij de meerwaarde verkre
gen door be- en verwerking en eventueel het inbouwen van delen van
oorsprong uit het land van vervaardiging ten minste X % van de prijs af
fabriek van het product bedraagt. „X” staat voor het aangegeven percen
tage voor elke post.
b) „Meerwaarde verkregen door be- en verwerking en door het inbouwen
van delen van oorsprong uit het land van vervaardiging”: de meerwaarde
die voortvloeit uit de montage zelf, tezamen met de voorbereiding, de
afwerking en de controle, en uit het inbouwen van delen van oorsprong
uit het land waar deze handelingen worden verricht, met inbegrip van de
in dit land gemaakte winst en bedrijfskosten als gevolg van deze han
delingen.
c) „Prijs af fabriek”: de prijs die is betaald of die moet worden betaald voor
het product klaar voor afhaling in de bedrijfsruimten van de fabrikant in
wiens onderneming de laatste be- of verwerking is verricht; deze prijs
moet alle kosten omvatten die verbonden zijn aan de vervaardiging van
het product (met inbegrip van de kosten van alle gebruikte materialen),
verminderd met alle binnenlandse belastingen die worden of kunnen
worden terugbetaald wanneer het verkregen product wordt uitgevoerd
of wederuitgevoerd.
Wanneer de werkelijk betaalde prijs niet alle kosten omvat die verbonden
zijn aan de vervaardiging van het product, is de prijs af fabriek de som van
al die kosten, verminderd met alle binnenlandse belastingen die worden of
kunnen worden terugbetaald wanneer het verkregen product wordt uitge
voerd of wederuitgevoerd;
1.4. Volledige confectie
De term „volledige confectie” in de lĳst houdt in dat alle bewerkingen na
het snĳden van de weefsels of het direct in vorm verkrĳgen van het brei- en
haakwerk dienen te worden verricht. Het feit dat een of meer eindbewer
kingen niet zijn verricht, betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat de
confectie niet als volledig kan worden beschouwd.
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1.5. Daar waar de term „land” wordt gebruikt in deze bijlage, wordt hiermee
verwezen naar „land of grondgebied”.

2.

Toepassing van de regels in deze bijlage

2.1. De regels in deze bijlage moeten op goederen worden toegepast volgens hun
indeling in het geharmoniseerde systeem en eventuele andere criteria in
aanvulling op de posten of onderverdelingen van het geharmoniseerde sys
teem, die specifiek voor deze bijlage zijn gecreëerd. Naar een post of onder
verdeling van het geharmoniseerde systeem die verder is onderverdeeld op
basis van dergelijke criteria, wordt in deze bijlage verwezen als „subpost” of
„subonderverdeling”. Onder „geharmoniseerd systeem” wordt verstaan het
geharmoniseerde systeem inzake de omschrĳving en de codering van goe
deren (ook wel „GS” genoemd) zoals gewijzigd op grond van de aanbeve
lingen van de Internationale Douaneraad van 26 juni 2009 en 26 juni 2010.

Voor de indeling van goederen in de posten en onderverdelingen van het
geharmoniseerde systeem gelden de algemene regels voor de interpretatie
van het geharmoniseerde systeem alsook alle desbetreffende aantekeningen
op de afdelingen, hoofdstukken en onderverdelingen van dat systeem. Deze
regels en aantekeningen maken deel uit van de gecombineerde nomencla
tuur, die is opgenomen in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van
de Raad. Voor de vaststelling van de juiste subpost of subonderverdeling
van bepaalde goederen in deze bijlage moeten de algemene regels voor de
interpretatie van het geharmoniseerde systeem alsook alle desbetreffende
aantekeningen op de afdelingen, hoofdstukken en onderverdelingen van
dat systeem op overeenkomstige wijze worden toegepast, tenzij in deze
bijlage anders wordt vereist.

2.2. Een verwijzing naar een verandering van de tariefindeling in de hieronder
vastgestelde primaire regels geldt alleen voor niet-oorsprongsmaterialen.

2.3. Materialen die de oorsprong hebben verkregen van een land, worden be
schouwd als materialen van oorsprong uit dat land voor het vaststellen van
de oorsprong van een goed dat dergelijke materialen bevat, of van een goed
dat is vervaardigd van dergelijke materialen door verdere be- of verwerking
in dat land.

2.4. Wanneer het vanuit handelsoogpunt niet praktisch is om afzonderlijke voor
raden van onderling uitwisselbare materialen of goederen van oorsprong uit
verschillende landen aan te houden, mag het land van oorsprong van samen
opgeslagen materialen of goederen die onderling uitwisselbaar zijn, worden
aangewezen op basis van een voorraadbeheersmethode die erkend is in het
land waar de materialen of goederen samen zijn opgeslagen.

2.5. Voor de toepassing van primaire regels op basis van verandering van tarie
findeling worden niet-oorsprongsmaterialen die niet voldoen aan de primaire
regel, buiten beschouwing gelaten tenzij anders vermeld in een specifiek
hoofdstuk, mits de totale waarde van deze materialen niet hoger is dan 10 %
van de prijs af fabriek van het goed.

2.6. Primaire regels op hoofdstukniveau hebben dezelfde waarde als primaire
regels op onderverdelingsniveau en kunnen alternatief worden toegepast.

3.

Verklarende woordenlijst
Primaire regels op onderverdelingsniveau kunnen, als zij op verandering van
tariefindeling gebaseerd zijn, door de volgende afkortingen worden weer
gegeven.
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VH:

verandering naar het hoofdstuk in kwestie vanuit elk ander hoofd
stuk

VP:

verandering naar de post in kwestie vanuit elke andere post

VOV:

verandering naar de onderverdeling in kwestie vanuit elke andere
onderverdeling of post

VSP:

verandering naar de subpost in kwestie vanuit elke andere subpost
van deze post of vanuit elke andere post

VSO:

verandering naar de subonderverdeling in kwestie vanuit elke an
dere subonderverdeling van deze onderverdeling of van elke an
dere onderverdeling of post
AFDELING I
LEVENDE DIEREN; DIERLIJKE PRODUCTEN
HOOFDSTUK 2
Vlees en eetbare slachtafvallen

Residuele regel voor het hoofdstuk van toepassing op mengsels:
1.

Voor de toepassing van deze residuele regel wordt onder „mengen” ver
staan: de opzettelijke en proportioneel gestuurde handeling die bestaat in het
bijeenbrengen van twee of meer onderling vervangbare materialen.

2.

De oorsprong van een mengsel van producten bedoeld bij dit hoofdstuk is
het land van oorsprong van de materialen die meer dan 50 % van het
gewicht van het mengsel uitmaken. Het gewicht van materialen van dezelfde
oorsprong wordt bij elkaar genomen.

3.

Indien geen van de gebruikte materialen voldoet aan het vereiste percentage,
is de oorsprong van het mengsel het land waarin het mengsel tot stand is
gebracht.

Aantekening bij het hoofdstuk:
Wanneer niet is voldaan aan de primaire regel voor de posten 0201 tot en met
0206, wordt het betrokken vlees (slachtafval) beschouwd als van oorsprong uit
het land waar de dieren waarvan het vlees (slachtafval) afkomstig is, het langst
zijn vetgemest of gefokt.
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels en de andere residuele regel[s] voor het hoofdstuk, is het
land van oorsprong van de goederen het land waar het grootste deel van de
materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van het gewicht van de
materialen.
GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

0201

Vlees van runderen, vers of
gekoeld.

De oorsprong van de goederen
van deze post is het land
waarin het dier ten minste
drie maanden lang is vetge
mest alvorens te zijn geslacht.

0202

Vlees van runderen, bevroren

De oorsprong van de goederen
van deze post is het land
waarin het dier ten minste
drie maanden lang is vetge
mest alvorens te zijn geslacht.

0203

Vlees van varkens, vers, ge De oorsprong van de goederen
koeld of bevroren.
van deze post is het land
waarin het dier ten minste
twee maanden lang is vetge
mest alvorens te zijn geslacht.
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GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

0204

Vlees van schapen of van gei De oorsprong van de goederen
ten, vers, gekoeld of bevroren. van deze post is het land
waarin het dier ten minste
twee maanden lang is vetge
mest alvorens te zijn geslacht.

0205

Vlees van paarden, van ezels,
van muildieren of van muile
zels, vers, gekoeld of bevro
ren.

De oorsprong van de goederen
van deze post is het land
waarin het dier ten minste
drie maanden lang is vetge
mest alvorens te zijn geslacht.

HOOFDSTUK 4
Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhoning; eetbare producten van
dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen
Residuele regel voor het hoofdstuk van toepassing op mengsels:
1.

Voor de toepassing van deze residuele regel wordt onder „mengen” ver
staan: de opzettelijke en proportioneel gestuurde handeling die bestaat in het
bijeenbrengen van twee of meer onderling vervangbare materialen.

2.

De oorsprong van een mengsel van producten bedoeld bij dit hoofdstuk is
het land van oorsprong van de materialen die meer dan 50 % van het
gewicht van het mengsel uitmaken; de oorsprong van een mengsel van
producten van de posten 0401 tot en met 0404 is echter het land van oor
sprong van de materialen die meer dan 50 % van het gewicht aan droge stof
van het mengsel uitmaken. Het gewicht van materialen van dezelfde oor
sprong wordt bij elkaar genomen.

3.

Indien geen van de gebruikte materialen voldoet aan het vereiste percentage,
is de oorsprong van het mengsel het land waarin het mengsel tot stand is
gebracht.

Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels en de andere residuele regel[s] voor het hoofdstuk, is het
land van oorsprong van de goederen het land waar het grootste deel van de
materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van het gewicht van de
materialen.

GS 2012-code

ex 0408

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

- Vogeleieren uit de schaal, De oorsprong van de goederen
gedroogd, en eigeel, ge is het land waarin het drogen
(na het breken en, zo nodig,
droogd
het scheiden) plaats heeft ge
vonden van:
— vogeleieren in de schaal,
vers of verduurzaamd, van
GS-post ex 0407
— vogeleieren uit de schaal,
anders dan gedroogd, van
GS-post ex 0408 of
— eiwit, anders
droogd,
van
ex 0408

dan ge
GS-post
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AFDELING II
PRODUCTEN VAN HET PLANTENRIJK
HOOFDSTUK 9
Koffie, thee, maté en specerijen
Residuele regel voor het hoofdstuk van toepassing op mengsels:
1.

Voor de toepassing van deze residuele regel wordt onder „mengen” ver
staan: de opzettelijke en proportioneel gestuurde handeling die bestaat in het
bijeenbrengen van twee of meer onderling vervangbare materialen.

2.

De oorsprong van een mengsel van producten bedoeld bij dit hoofdstuk is
het land van oorsprong van de materialen die meer dan 50 % van het
gewicht van het mengsel uitmaken. Het gewicht van materialen van dezelfde
oorsprong wordt bij elkaar genomen.

3.

Indien geen van de gebruikte materialen voldoet aan het vereiste percentage,
is de oorsprong van het mengsel het land waarin het mengsel tot stand is
gebracht.

Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels en de andere residuele regel[s] voor het hoofdstuk, is het
land van oorsprong van de goederen het land waar het grootste deel van de
materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van het gewicht van de
materialen.

GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

- Koffie, ongebrand:
0901 11

- - waaruit geen cafeïne is
verwijderd

0901 12

- - waaruit cafeïne is verwij De oorsprong van de goederen
derd
van deze onderverdeling is het
land waarin de goederen zijn
verkregen in hun natuurlijke
of onbewerkte staat.

De oorsprong van de goederen
van deze onderverdeling is het
land waarin de goederen zijn
verkregen in hun natuurlijke
of onbewerkte staat.

- Koffie, gebrand
0901 21

- - waaruit geen cafeïne is
verwijderd

0901 22

- - waaruit cafeïne is verwij VOV
derd

VOV

HOOFDSTUK 14
Plantaardige grondstoffen; plantaardige producten, elders genoemd noch
elders onder begrepen
Residuele regel voor het hoofdstuk van toepassing op mengsels:
1.

Voor de toepassing van deze residuele regel wordt onder „mengen” ver
staan: de opzettelijke en proportioneel gestuurde handeling die bestaat in het
bijeenbrengen van twee of meer onderling vervangbare materialen.

2.

De oorsprong van een mengsel van producten bedoeld bij dit hoofdstuk is
het land van oorsprong van de materialen die meer dan 50 % van het
gewicht van het mengsel uitmaken. Het gewicht van materialen van dezelfde
oorsprong wordt bij elkaar genomen.
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3.

Indien geen van de gebruikte materialen voldoet aan het vereiste percentage,
is de oorsprong van het mengsel het land waarin het mengsel tot stand is
gebracht.

Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels en de andere residuele regel[s] voor het hoofdstuk, is het
land van oorsprong van de goederen het land waar het grootste deel van de
materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van het gewicht van de
materialen.

GS 2012-code

ex 1404

Omschrijving van de goederen

Katoenlinters, gebleekt

Primaire regels

De oorsprong van de goederen
is het land waarin het product
wordt vervaardigd uit ruwe ka
toen, waarvan de waarde niet
meer bedraagt dan 50 % van
de prĳs af fabriek van het pro
duct

AFDELING IV
PRODUCTEN
VAN
DE
VOEDSELINDUSTRIE;
DRANKEN,
ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN; TABAK EN TOT
VERBRUIK BEREIDE TABAKSSUROGATEN
HOOFDSTUK 17
Suiker en suikerwerk
Residuele regel voor het hoofdstuk van toepassing op mengsels:
1.

Voor de toepassing van deze residuele regel wordt onder „mengen” ver
staan: de opzettelijke en proportioneel gestuurde handeling die bestaat in het
bijeenbrengen van twee of meer onderling vervangbare materialen.

2.

De oorsprong van een mengsel van producten bedoeld bij dit hoofdstuk is
het land van oorsprong van de materialen die meer dan 50 % van het
gewicht van het mengsel uitmaken. Het gewicht van materialen van dezelfde
oorsprong wordt bij elkaar genomen.

3.

Indien geen van de gebruikte materialen voldoet aan het vereiste percentage,
is de oorsprong van het mengsel het land waarin het mengsel tot stand is
gebracht.

Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels en de andere residuele regel[s] voor het hoofdstuk, is het
land van oorsprong van de goederen het land waar het grootste deel van de
materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van het gewicht van de
materialen.

GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

1701

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede che VH
misch zuivere sacharose, in vaste vorm

1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, Zoals gespecifi
maltose, glucose en fructose (levulose) daar ceerd voor de
onder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, subposten
niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde
kleurstoffen; kunsthoning, ook indien met
natuurhoning vermengd; karamel
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GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

ex 1702 (a)

- Chemisch zuivere lactose, maltose, glu VSP
cose en fructose (levulose)

ex 1702 (b)

- Overig

1703

Melasse verkregen bij de extractie of de raf VH
finage van suiker

1704

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade
daaronder begrepen)

VH

VP

HOOFDSTUK 20
Bereidingen van groenten, van vruchten en van andere plantendelen
Residuele regel voor het hoofdstuk van toepassing op mengsels
1.

Voor de toepassing van deze residuele regel wordt onder „mengen” ver
staan: de opzettelijke en proportioneel gestuurde handeling die bestaat in het
bijeenbrengen van twee of meer onderling vervangbare materialen.

2.

De oorsprong van een mengsel van producten bedoeld bij dit hoofdstuk is
het land van oorsprong van de materialen die meer dan 50 % van het
gewicht van het mengsel uitmaken; de oorsprong van een mengsel van
producten van post 2009 (ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder
begrepen) en ongegiste groentesappen, zonder toegevoegde alcohol, ook
indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen) is echter het land
van oorsprong van de materialen die meer dan 50 % van het gewicht aan
droge stof van het mengsel uitmaken. Het gewicht van materialen van
dezelfde oorsprong wordt bij elkaar genomen.

3.

Indien geen van de gebruikte materialen voldoet aan het vereiste percentage,
is de oorsprong van het mengsel het land waarin het mengsel tot stand is
gebracht.

Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels en de andere residuele regel[s] voor het hoofdstuk, is het
land van oorsprong van de goederen het land waar het grootste deel van de
materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van het gewicht van de
materialen.

GS 2012-code

ex 2009

Omschrijving van de goederen

Druivensap Overig

Primaire regels

VP, met uitzondering van druiven
most bedoeld bij post 2204

HOOFDSTUK 22
Dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn
Residuele regel voor het hoofdstuk van toepassing op mengsels
1.

Voor de toepassing van deze residuele regel wordt onder „mengen” ver
staan: de opzettelijke en proportioneel gestuurde handeling die bestaat in het
bijeenbrengen van twee of meer onderling vervangbare materialen.

2.

De oorsprong van een mengsel van producten bedoeld bij dit hoofdstuk is
het land van oorsprong van de materialen die meer dan 50 % van het
gewicht van het mengsel uitmaken; de oorsprong van een mengsel van
wijn (post 2204), vermout (post 2205), gedistilleerde dranken, likeuren en
andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten (post 2208) is echter het
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land van oorsprong van de materialen die meer dan 85 % van het volume
van het mengsel uitmaken. Het gewicht of volume van materialen van
dezelfde oorsprong wordt bij elkaar genomen.

3.

Indien geen van de gebruikte materialen voldoet aan het vereiste percentage,
is de oorsprong van het mengsel het land waarin het mengsel tot stand is
gebracht.

Residuele regel voor het hoofdstuk:
Voor goederen van dit hoofdstuk, behalve van post 2208, waarvan het land van
oorsprong niet kan worden bepaald door toepassing van de primaire regels en de
andere residuele regel[s] van toepassing op het hoofdstuk, is het land van oor
sprong het land waar het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals
bepaald op basis van de waarde van de materialen.

GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

ex 2204

Wijn van verse druiven be
stemd voor de bereiding van
vermout, waaraan most van
verse druiven, ook indien ge
concentreerd, of alcohol is
toegevoegd

De oorsprong van de goederen
van deze post is het land
waarin de druiven zijn verkre
gen in hun natuurlijke of onbe
werkte staat.

ex 2207

Vermout

Vervaardiging uit wijn van
verse druiven, bevattende
most van verse druiven, ook
indien geconcentreerd, of alco
hol, vallende onder post 2204
AFDELING VI

Producten van de chemische en van de aanverwante industrieën
HOOFDSTUK 34
Zeep, organische tensioactieve producten, wasmiddelen, smeermiddelen,
kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en
dergelijke artikelen, modelleerpasta’s, tandtechnische waspreparaten en
tandtechnische preparaten op basis van gebrand gips
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden bepaald door toepassing van
de primaire regels, is het land van oorsprong het land waar het grootste deel van
de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van het gewicht van de
materialen.

GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

ex 3401

Vilt en gebonden textielvlies,
geïmpregneerd of bedekt met
zeep of met detergentia

ex 3405

Vilt en gebonden textielvlies, Vervaardiging uit vilt of ge
geïmpregneerd of bedekt met bonden textielvlies
schoensmeer, boenwas, poets
middelen voor carrosserieën,
glas of metaal, schuurpasta’s
en poeders en dergelĳke pre
paraten

Vervaardiging uit vilt of ge
bonden textielvlies
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HOOFDSTUK 35
Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden bepaald door toepassing van
de primaire regels, is het land van oorsprong het land waar het grootste deel van
de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van het gewicht van de
materialen.

GS 2012-code

ex 3502

Omschrijving van de goederen

Gedroogd ovoalbumine:

Primaire regels

Drogen (na breken en, zo no
dig, scheiden) van:
— vogeleieren in de schaal,
vers of verduurzaamd,
van GS-post ex 0407
— vogeleieren uit de schaal,
anders dan gedroogd, van
GS-post ex 0408 of
— eiwit, anders dan ge
droogd,
van
GS-post
ex 3502

AFDELING VIII
HUIDEN, VELLEN, LEDER EN PELTERIJEN, LEDERWAREN EN
BONTWERK, ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN,
HANDTASSEN EN DERGELIJKE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN
VAN DARMEN VAN DIEREN
HOOFDSTUK 42
Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en
dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen van dieren
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.

GS 2012-code

ex 4203

Omschrijving van de goederen

- Kleding van leder of van
kunstleder

Primaire regels

Volledige confectie

AFDELING X
HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE
VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN
(RESTEN EN AFVAL); PAPIER EN KARTON, ALSMEDE ARTIKELEN
DAARVAN
HOOFDSTUK 49
Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische
industrie; geschreven of getypte teksten en plannen
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.
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GS 2012-code

ex 4910

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

Keramische kalenders van elke soort, be VP
drukt, kalenderblokken daaronder begrepen,
versierd.
AFDELING XI
TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN
HOOFDSTUK 50
Zijde

Aantekening bij het hoofdstuk:
Thermodrukken dient gepaard te gaan met het bedrukken van het transferpapier
om te worden beschouwd als oorsprongverlenend.
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.
GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

5001

Cocons van zijderupsen, geschikt
om te worden afgehaspeld.

VP

5002

Ruwe zijde (haspelzijde of grège),
niet gemoulineerd.

VP

5003

Afval van zijde (cocons ongeschikt
om te worden afgehaspeld, afval
van garen en rafelingen daaronder
begrepen).

VP

5004

Garens van zijde (andere dan de
garens van afval van zijde), niet
opgemaakt voor de verkoop in het
klein.

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelve
zels, kabel van filamenten of afval
van vezels, niet gekamd, noch op an
dere wĳze behandeld met het oog op
het spinnen
of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product
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GS 2012-code

5005

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

Garens van afval van zijde, niet op Vervaardiging uit:
gemaakt voor de verkoop in het
— natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
klein.
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelve
zels, kabel van filamenten of afval
van vezels, niet gekamd, noch op an
dere wĳze behandeld met het oog op
het spinnen
of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product

5006

Garens van zijde of van afval van
zijde, opgemaakt voor de verkoop
in het klein; poil de Messine (crin
de Florence).

Zoals gespecificeerd voor de subposten

ex 5006 (a)

Poil de Messine (crin de Florence)

VP

ex 5006 (b)

Overig

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelve
zels, kabel van filamenten of afval
van vezels, niet gekamd, noch op an
dere wĳze behandeld met het oog op
het spinnen
of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product

5007

Weefsels van zijde of van afval van
zijde

Vervaardiging uit garen
of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen.
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HOOFDSTUK 51
Wol, fijn haar en grof haar; garens en weefsels van paardenhaar (crin)
Aantekening bij het hoofdstuk:
Thermodrukken dient gepaard te gaan met het bedrukken van het transferpapier
om te worden beschouwd als oorsprongverlenend.
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.
GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

5101

Afval van zijde (cocons ongeschikt
om te worden afgehaspeld, afval
van garens en rafelingen daaronder
begrepen), niet gekaard of gekamd

Zoals gespecificeerd voor de subposten

ex 5101 (a)

- Ongewassen, ruggewassen wol
daaronder begrepen:

VP

ex 5101 (b)

- ontvet, niet gecarboniseerd

Vervaardiging uit ongewassen wol, met in
begrip van afval van wol, waarvan de
waarde niet meer dan 50 % bedraagt van
de prĳs af fabriek van het product

ex 5101 (c)

- gecarboniseerd

Vervaardiging uit ontvette wol, niet gecar
boniseerd, waarvan de waarde niet meer
dan 50 % bedraagt van de prĳs af fabriek
van het product

5102

Fijn haar en grof haar, niet gekaard
en niet gekamd.

VP

5103

Afval van wol of fijn of grof dier Zoals gespecificeerd voor de subposten
lijk haar, met inbegrip van garen,
met uitzondering van rafelingen

ex 5103 (a)

gecarboniseerd

Vervaardiging uit afval waarvan de waarde
niet meer dan 50 % bedraagt van de prĳs
af fabriek van het product

ex 5103 (b)

overige

VP

5104

Rafelwol en rafelingen van fijn of
grof haar.

VP

5105

Wol, fijn haar en grof haar, gekaard
of gekamd (gekamd vlies daaronder
begrepen).

VP
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GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

5106

Kaardgaren van wol, niet opge Vervaardiging uit:
maakt voor de verkoop in het klein. — natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelvezels,
kabel van filamenten of afval van ve
zels, niet gekamd, noch op andere
wĳze behandeld met het oog op het
spinnen
of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product

5107

Kamgaren van wol, niet opgemaakt
voor de verkoop in het klein.

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelvezels,
kabel van filamenten of afval van ve
zels, niet gekamd, noch op andere
wĳze behandeld met het oog op het
spinnen
of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product

5108

Garens van fijn haar, gekaard of
gekamd, niet opgemaakt voor de
verkoop in het klein.

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelvezels,
kabel van filamenten of afval van ve
zels, niet gekamd, noch op andere
wĳze behandeld met het oog op het
spinnen
of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product
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GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelvezels,
kabel van filamenten of afval van ve
zels, niet gekamd, noch op andere
wĳze behandeld met het oog op het
spinnen
of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product

5109

Garens van wol of van fijn haar,
opgemaakt voor de verkoop in het
klein.

5110

Garens van grof haar of van paar Vervaardiging uit:
denhaar (crin) (omwoeld paarden — natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
haar daaronder begrepen), ook in
kamd, noch anderszins bewerkt voor
dien opgemaakt voor de verkoop
het spinnen,
in het klein.
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelvezels,
kabel van filamenten of afval van ve
zels, niet gekamd, noch op andere
wĳze behandeld met het oog op het
spinnen
of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product

5111

Weefsels van gekaarde wol of van
gekaard fijn haar.

Vervaardiging uit garen
of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

5112

Weefsels van gekamde wol of van
gekamd fijn haar.

Vervaardiging uit garen
of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

5113

Weefsels van grof haar of van paar Vervaardiging uit garen
denhaar (crin).
of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen
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HOOFDSTUK 52
Katoen
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.
GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

5201

Katoen, niet gekaard en niet ge Zoals gespecificeerd voor de subposten
kamd.

ex 5201 (a)

geblancheerd

Vervaardiging uit ruwe katoen, waarvan de
waarde niet meer bedraagt dan 50 % van
de prĳs af fabriek van het product

ex 5201 (b)

overige

VP

5202

Katoenafval (met inbegrip van ga VP
ren en rafelingen).

5203

Katoen, gekaard of gekamd.

VP

5204

Naaigarens van katoen, ook indien
opgemaakt voor de verkoop in het
klein.

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelve
zels, kabel van filamenten of afval
van vezels, niet gekamd, noch op an
dere wĳze behandeld met het oog op
het spinnen
of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product

5205

Garens van katoen (andere dan Vervaardiging uit:
naaigarens), bevattende 85 of meer
— natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
gewichtspercenten katoen, niet op
kamd, noch anderszins bewerkt voor
gemaakt voor de verkoop in het
het spinnen,
klein.
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelve
zels, kabel van filamenten of afval
van vezels, niet gekamd, noch op an
dere wĳze behandeld met het oog op
het spinnen
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GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product
5206

Garens van katoen (andere dan
naaigarens), bevattende minder dan
85 gewichtspercenten katoen, niet
opgemaakt voor de verkoop in het
klein.

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelve
zels, kabel van filamenten of afval
van vezels, niet gekamd, noch op an
dere wĳze behandeld met het oog op
het spinnen
of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product

5207

Garens van katoen (andere dan
naaigarens), opgemaakt voor de
verkoop in het klein.

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelve
zels, kabel van filamenten of afval
van vezels, niet gekamd, noch op an
dere wĳze behandeld met het oog op
het spinnen
of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product

5208

Weefsels van katoen, bevattende 85
of meer gewichtspercenten katoen,
met een gewicht van niet meer
dan 200 g/m2.

Vervaardiging uit garen
of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen
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5209

5210

5211

5212

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

Weefsels van katoen, bevattende 85
of meer gewichtspercenten katoen,
met een gewicht van meer dan
200 g/m2.

Vervaardiging uit garen

Weefsels van katoen, bevattende
minder dan 85 gewichtspercenten
katoen, enkel of hoofdzakelijk met
synthetische of kunstmatige vezels
gemengd, met een gewicht van
niet meer dan 200 g/m2.

Vervaardiging uit garen

Weefsels van katoen, bevattende
minder dan 85 gewichtspercenten
katoen, enkel of hoofdzakelijk met
synthetische of kunstmatige vezels
gemengd, met een gewicht van
meer dan 200 g/m2.

Vervaardiging uit garen

Andere weefsels van katoen.

Vervaardiging uit garen

of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

HOOFDSTUK 53
Andere plantaardige textielvezels; papiergarens en weefsels daarvan
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.

GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

5301

Vlas, ruw of bewerkt, doch niet ge VP
sponnen; werk en afval (met in
begrip van afval van garen en rafe
lingen) van vlas.

5302

Hennep (Cannabis sativa L.), ruw VP
of bewerkt, doch niet gesponnen;
werk en afval van hennep (met in
begrip van garen en rafelingen).

Primaire regels
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GS 2012-code

5303

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

Jute en andere bastvezels (met uit VP
zondering van vlas, hennep en ra
mee) ruw of bewerkt, doch niet ge
sponnen; werk en afval (met in
begrip van afval van garen en rafe
lingen) van deze vezels.

[5304]

5305

Kokosvezel, abaca (manillahennep VP
of Musa textilis Nee), ramee en an
dere plantaardige textielvezels, el
ders genoemd noch elders onder
begrepen, ruw of bewerkt, doch
niet gesponnen; werk, kammeling
en afval (met inbegrip van afval
van garen en rafelingen) van deze
vezels.

5306

Garens van vlas.

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelve
zels, kabel van filamenten of afval
van vezels, niet gekamd, noch op an
dere wĳze behandeld met het oog op
het spinnen
of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product

5307

Garens van jute of van andere bast Vervaardiging uit:
vezels bedoeld bij post 5303.
— natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelve
zels, kabel van filamenten of afval
van vezels, niet gekamd, noch op an
dere wĳze behandeld met het oog op
het spinnen
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Omschrijving van de goederen

Primaire regels

of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product
5308

Garens van andere plantaardige tex Zoals gespecificeerd voor de subposten
tielvezels; papiergarens.

ex 5308 (a)

- Garens van andere plantaardige
textielvezels

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelvezels,
kabel van filamenten of afval van ve
zels, niet gekamd, noch op andere
wĳze behandeld met het oog op het
spinnen
of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product

ex 5308 (b)

- Papiergaren

VP

5309

Weefsels van vlas.

Vervaardiging uit garen
of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

5310

Weefsels van jute of van andere
bastvezels bedoeld bij post 5303.

Vervaardiging uit garen
of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

5311

Weefsels van andere plantaardige Zoals gespecificeerd voor de subposten
textielvezels; weefsels van papier
garens.
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ex 5311 (a)

Omschrijving van de goederen

Weefsels van andere plantaardige
textielvezels

Primaire regels

Vervaardiging uit garen
of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

ex 5311 (b)

Weefsels van papiergarens

VP

HOOFDSTUK 54
Synthetische of kunstmatige filamenten; strippen en artikelen van dergelijke
vorm, van synthetische of kunstmatige textielstoffen
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.

GS 2012-code

5401

Omschrijving van de goederen

Naaigarens van synthetische of van
kunstmatige filamenten, ook indien
opgemaakt voor de verkoop in het
klein.

Primaire regels

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelve
zels, kabel van filamenten of afval
van vezels, niet gekamd, noch op an
dere wĳze behandeld met het oog op
het spinnen
of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product

5402

Synthetische filamentgarens (andere Vervaardiging uit:
dan naaigarens), niet opgemaakt
voor de verkoop in het klein, syn — natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
thetische monofilamenten van min
het spinnen,
der dan 67 decitex daaronder begre
pen.
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelve
zels, kabel van filamenten of afval
van vezels, niet gekamd, noch op an
dere wĳze behandeld met het oog op
het spinnen
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Omschrijving van de goederen

Primaire regels

of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product
5403

Kunstmatige filamentgarens (andere Vervaardiging uit:
dan naaigarens), niet opgemaakt
voor de verkoop in het klein, kunst — natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
matige monofilamenten van minder
kamd, noch anderszins bewerkt voor
dan 67 decitex daaronder begrepen.
het spinnen,
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelve
zels, kabel van filamenten of afval
van vezels, niet gekamd, noch op an
dere wĳze behandeld met het oog op
het spinnen
of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product

5404

Synthetische monofilamenten van
67 decitex of meer en waarvan de
grootste afmeting van de dwars
doorsnede niet meer bedraagt dan
1 mm; strippen en artikelen van
dergelijke
vorm
(bijvoorbeeld
kunststro), van synthetische textiel
stoffen, waarvan de schijnbare
breedte niet meer bedraagt dan 5
mm.

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelve
zels, kabel van filamenten of afval
van vezels, niet gekamd, noch op an
dere wĳze behandeld met het oog op
het spinnen
of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product
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5405

Omschrijving van de goederen

Kunstmatige monofilamenten van
67 decitex of meer en waarvan de
grootste afmeting van de dwars
doorsnede niet meer bedraagt dan
1 mm; strippen en artikelen van
dergelijke
vorm
(bijvoorbeeld
kunststro), van kunstmatige textiel
stoffen, waarvan de schijnbare
breedte niet meer bedraagt dan
5 mm.

Primaire regels

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelve
zels, kabel van filamenten of afval
van vezels, niet gekamd, noch op an
dere wĳze behandeld met het oog op
het spinnen
of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product

5406

Synthetische of kunstmatige fila Vervaardiging uit:
mentgarens (andere dan naaiga
rens), opgemaakt voor de verkoop — natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
in het klein.
het spinnen,
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelve
zels, kabel van filamenten of afval
van vezels, niet gekamd, noch op an
dere wĳze behandeld met het oog op
het spinnen
of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product

5407

Weefsels van synthetische filament Vervaardiging uit garen
garens, weefsels vervaardigd van
producten bedoeld bij post 5404 of
daaronder begrepen.
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

5408

Weefsels van kunstmatige filament Vervaardiging uit garen
garens, weefsels vervaardigd van
producten bedoeld bij post 5405 of
daaronder begrepen.
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen
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HOOFDSTUK 55
Synthetische of kunstmatige stapelvezels
Aantekening bij het hoofdstuk:
Thermodrukken dient gepaard te gaan met het bedrukken van het transferpapier
om te worden beschouwd als oorsprongverlenend.

Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.

GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

5501

Kabel van synthetische filamenten.

Vervaardiging uit chemische stoffen of tex
tielmassa

5502

Kabel van kunstmatige filamenten.

Vervaardiging uit chemische stoffen of tex
tielmassa

5503

Synthetische stapelvezels, niet ge Vervaardiging uit chemische stoffen of tex
kaard, niet gekamd, noch op andere tielmassa
wijze bewerkt met het oog op het
spinnen.

5504

Kunstmatige stapelvezels, niet ge Vervaardiging uit chemische stoffen of tex
kaard, niet gekamd, noch op andere tielmassa
wijze bewerkt met het oog op het
spinnen.

5505

Afval (met inbegrip van kammelin Vervaardiging uit chemische stoffen of tex
gen, garen en rafelingen) van kunst tielmassa
vezels.

5506

Synthetische stapelvezels, gekaard,
gekamd of op andere wijze bewerkt
met het oog op het spinnen.

Vervaardiging uit chemische stoffen, tex
tielmassa of afval van post 5505

5507

Kunstmatige stapelvezels, gekaard,
gekamd of op andere wijze bewerkt
met het oog op het spinnen.

Vervaardiging uit chemische stoffen, tex
tielmassa of afval van post 5505

5508

Naaigarens van synthetische of van Vervaardiging uit:
kunstmatige stapelvezels, ook in
— natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
dien opgemaakt voor de verkoop
kamd, noch anderszins bewerkt voor
in het klein.
het spinnen,
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelve
zels, kabel van filamenten of afval
van vezels, niet gekamd, noch op an
dere wĳze behandeld met het oog op
het spinnen
of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet van oor
sprong zĳnde materiaal (inclusief garens)
niet meer dan 48 % bedraagt van de prĳs
af fabriek van het product
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▼B
GS 2012-code

5509

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

Garens van synthetische stapelve Vervaardiging uit:
zels (andere dan naaigarens), niet
opgemaakt voor de verkoop in het — natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
klein.
het spinnen,
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelve
zels, kabel van filamenten of afval
van vezels, niet gekamd, noch op an
dere wĳze behandeld met het oog op
het spinnen
of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product

5510

Garens van kunstmatige stapelve Vervaardiging uit:
zels (andere dan naaigarens), niet
opgemaakt voor de verkoop in het — natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
klein.
het spinnen,
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelve
zels, kabel van filamenten of afval
van vezels, niet gekamd, noch op an
dere wĳze behandeld met het oog op
het spinnen
of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product

5511

Garens van synthetische of van
kunstmatige stapelvezels (andere
dan naaigarens), opgemaakt voor
de verkoop in het klein.

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— ruwe zĳde of zĳdeafval,
— chemische stoffen of textielmassa, of
— synthetische of kunstmatig stapelve
zels, kabel van filamenten of afval
van vezels, niet gekamd, noch op an
dere wĳze behandeld met het oog op
het spinnen
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Omschrijving van de goederen

Primaire regels

of
Bedrukken of verven van ongebleekte of
voorgebleekte, garens of monofilamenten,
gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (twisten en textureren
worden niet als zodanig beschouwd)
waarbĳ de waarde van het niet-oorsprongs
materiaal (inclusief garens) niet meer dan
48 % bedraagt van de prĳs af fabriek van
het product
5512

Weefsels, bevattende 85 of meer Vervaardiging uit garen
gewichtspercenten synthetische sta
of
pelvezels.
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

5513

5514

5515

Weefsels van synthetische stapelve
zels, bevattende minder dan 85 ge
wichtspercenten van deze vezels,
enkel of hoofdzakelijk met katoen
gemengd, met een gewicht van
niet meer dan 170 g/m2.

Vervaardiging uit garen

Weefsels van synthetische stapelve
zels, bevattende minder dan 85 ge
wichtspercenten van deze vezels,
enkel of hoofdzakelijk met katoen
gemengd, met een gewicht van
meer dan 170 g/m2.

Vervaardiging uit garen

Andere weefsels van synthetische
stapelvezels.

Vervaardiging uit garen

of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

5516

Weefsels van kunstmatige stapelve Vervaardiging uit garen
zels.
of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen
HOOFDSTUK 56

Watten, vilt en gebonden textielvlies; speciale garens; bindgaren, touw en
kabel, alsmede werken daarvan
Aantekening bij het hoofdstuk:
Thermodrukken dient gepaard te gaan met het bedrukken van het transferpapier
om te worden beschouwd als oorsprongverlenend.

Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.
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Omschrijving van de goederen

Primaire regels

5601

Watten van textielstof en artikelen Vervaardiging uit vezels
daarvan; textielvezels met een
lengte van niet meer dan 5 mm
(scheerhaar), noppen van textiel
stof.

5602

Vilt, ook indien geïmpregneerd, be Zoals gespecificeerd voor de subposten
kleed, bedekt of met inlagen.

ex 5602 (a)

bedrukt, geverfd (inclusief wit ge Vervaardiging uit vezels
verfd)
of
Bedrukken of verven van ongebleekt of
voorgebleekt vilt, gepaard gaande met
voorbehandelingen of eindbewerkingen

ex 5602 (b)

Geïmpregneerd, bekleed, bedekt of
met inlagen

Impregneren, bekleden, bedekken of voor
zien van inlagen van vilt, ongebleekt

ex 5602 (c)

- Overig

Vervaardiging uit vezels

5603

Gebonden textielvlies, ook indien
geïmpregneerd, bekleed, bedekt of
met inlagen.

Zoals gespecificeerd voor de subposten

ex 5603 (a)

- bedrukt, geverfd (inclusief wit ge Vervaardiging uit vezels
verfd)
of
Bedrukken of verven van ongebleekt of
voorgebleekt gebonden textielvlies, ge
paard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen

ex 5603 (b)

Geïmpregneerd, bekleed, bedekt of
met inlagen

Impregneren, bekleden, bedekken of voor
zien van inlagen van gebonden textielvlies,
ongebleekt

ex 5603 (c)

- Overig

Vervaardiging uit vezels

5604

Draad en koord van rubber, om Zoals gespecificeerd voor de subposten
woeld of omvlochten met textiel;
textielgarens, alsmede strippen en
artikelen van dergelijke vorm be
doeld bij post 5404 of 5405, geïm
pregneerd, bekleed, bedekt of om
manteld met rubber of met kunst
stof.

ex 5604 (a)

Draad en koord van rubber, om Vervaardiging uit niet-omwoelde of -om
woeld of omvlochten met textiel
vlochten draad en koord, van rubber

ex 5604 (b)

- overig

5605

Metaalgarens, ook indien omwoeld, VP
bestaande uit textielgarens of uit
strippen en artikelen van dergelijke
vorm bedoeld bij post 5404 of
5405, verbonden met metaaldraad,
-strippen of -poeder, dan wel be
dekt met metaal.

Impregneren, bekleden, bedekken of om
mantelen van textielgarens, strippen en ar
tikelen van dergelijke vorm, ongebleekt
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5606

Omwoeld garen, alsmede strippen VP
en artikelen van dergelijke vorm
bedoeld bij post 5404 of 5405, om
woeld, andere dan die bedoeld bij
post 5605 en andere dan omwoeld
paardenhaar (crin); chenillegaren;
kettingsteekgaren (zogeheten chai
nettegaren).

5607

Bindgaren, touw en kabel, al dan Vervaardiging uit vezels, kokosgarens of
niet gevlochten, ook indien geïm synthetische of kunstmatige garens van fi
pregneerd, bekleed, bedekt of om lamenten of monofilamenten
manteld met rubber of met kunst
stof

5608

Geknoopte netten van bindgaren,
touw of kabel; visnetten en andere
netten van textielstof.

VP

5609

Artikelen van garen, van strippen of
dergelijke vorm bedoeld bij post
5404 of 5405, van bindgaren, van
touw of van kabel, elders genoemd
noch elders onder begrepen.

Vervaardiging uit vezels, kokosgarens of
synthetische of kunstmatige garens van fi
lamenten of monofilamenten

HOOFDSTUK 57
Tapijten en andere vloerbedekkingen van textiel
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.

GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

5701

Tapijten en andere vloerbedekkin VP
gen van textiel, geknoopt of met
opgerolde polen, ook indien gecon
fectioneerd.

5702

Tapijten en andere vloerbedekkin VP
gen van textiel, geweven, niet ge
tuft of gevlokt, ook indien gecon
fectioneerd, „Kelim”, „Sumak”,
„Karamanie” en dergelijke hand
geweven tapijten daaronder begre
pen.

5703

Tapijtenen andere vloerbedekkingen VP
van textiel, getuft, ook indien ge
confectioneerd.

Primaire regels
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Primaire regels

5704

Tapijten en andere vloerbedekkin Vervaardiging uit vezels
gen van textiel, van vilt, niet getuft
of gevlokt, ook indien geconfectio
neerd.

5705

Andere tapijten en andere vloerbe VP
dekking van textielstof, ook indien
geconfectioneerd.

HOOFDSTUK 58
Speciale weefsels; getufte textielstoffen; kant; tapisserieën; passementwerk;
borduurwerk
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.
GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

Zoals gespecificeerd voor de subposten

5801

Fluweel, pluche en chenilleweefsel,
ander dan weefsels bedoeld bij de
posten 5802 en 5806.

ex 5801 (a)

- bedrukt, geverfd (inclusief wit ge Vervaardiging uit garen
verfd)
of
Bedrukken of verven van weefsels, vilt of
gebonden textielvlies, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

ex 5801 (b)

- geïmpregneerd, bekleed of bedekt

Vervaardiging uit weefsel, vilt of gebonden
textielvlies, ongebleekt

ex 5801 (c)

- Overig

Vervaardiging uit garen

5802

Bad- of frotteerstof (lussendoek)
van katoen, andere dan bedoeld
bij post 5806; getufte textielstoffen,
ander dan producten bedoeld onder
post 5703.

Zoals gespecificeerd voor de subposten

ex 5802 (a)

- bedrukt, geverfd (inclusief wit ge Vervaardiging uit garen
verfd)
of
Bedrukken of verven van weefsels, vilt of
gebonden textielvlies, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

ex 5802 (b)

- geïmpregneerd, bekleed of bedekt

Vervaardiging uit weefsel, vilt of gebonden
textielvlies, ongebleekt

ex 5802 (c)

- Overig

Vervaardiging uit garen

5803

Weefsel met gaasbinding, ander
dan bedoeld bij post 5806

Zoals gespecificeerd voor de subposten
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ex 5803 (a)
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Primaire regels

- bedrukt, geverfd (inclusief wit ge Vervaardiging uit garen
verfd)
of
Bedrukken of verven van weefsels, vilt of
gebonden textielvlies, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

ex 5803 (b)

- geïmpregneerd, bekleed of bedekt

Vervaardiging uit weefsel, vilt of gebonden
textielvlies, ongebleekt

ex 5803 (c)

- Overig

Vervaardiging uit garen

5804

Tule, bobinettule en filetweefsel, Zoals gespecificeerd voor de subposten
met uitzondering van weefsel en
brei- en haakwerk; kant, aan het
stuk, in banden of in de vorm van
motieven, anders dan weefsels be
doeld bij post 6002.

ex 5804 (a)

- bedrukt, geverfd (inclusief wit ge Vervaardiging uit garen
verfd)
of
Bedrukken of verven van weefsels, vilt of
gebonden textielvlies, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

ex 5804 (b)

- geïmpregneerd, bekleed of bedekt

Vervaardiging uit weefsel, vilt of gebonden
textielvlies, ongebleekt

ex 5804 (c)

- Overig

Vervaardiging uit garen

5805

Tapisserieën, met de hand geweven Zoals gespecificeerd voor de subposten
(zoals gobelins, Vlaamse tapisse
rieën, aubussons, beauvais en der
gelijke) of met de naald vervaar
digd (bijvoorbeeld halve kruissteek,
kruissteek), ook indien geconfectio
neerd.

ex 5805 (a)

- bedrukt of geverfd

Vervaardiging uit garen
of
Bedrukken of verven van weefsels, vilt of
gebonden textielvlies, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

ex 5805 (b)

- geïmpregneerd, bekleed of bedekt

Vervaardiging uit weefsel, vilt of gebonden
textielvlies, ongebleekt

ex 5805 (c)

- overig

Vervaardiging uit garen

5806

Lint en bolduclint, ander dan de Zoals gespecificeerd voor de subposten
goederen bedoeld bij post 5807;
lint zonder inslag van aaneen
gelijmde evenwijdig lopende dra
den of textielvezels

ex 5806 (a)

- bedrukt, geverfd (inclusief wit ge Vervaardiging uit garen
verfd)
of
Bedrukken of verven van weefsels, vilt of
gebonden textielvlies, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen
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Primaire regels

ex 5806 (b)

- geïmpregneerd, bekleed of bedekt

Vervaardiging uit weefsel, vilt of gebonden
textielvlies, ongebleekt

ex 5806 (c)

- overig

Vervaardiging uit garen

5807

Etiketten, insignes en dergelijke ar Zoals gespecificeerd voor de subposten
tikelen van textiel, aan het stuk, in
banden of gesneden, niet gebor
duurd.

ex 5807 (a)

- bedrukt, geverfd (inclusief wit ge Vervaardiging uit garen
verfd)
of

GS 2012-code

Bedrukken of verven van weefsels, vilt of
gebonden textielvlies, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen
ex 5807 (b)

- geïmpregneerd, bekleed of bedekt

Vervaardiging uit weefsel, vilt of gebonden
textielvlies, ongebleekt

ex 5807 (c)

- Overig

Vervaardiging uit garen

5808

Vlechten aan het stuk; passement Zoals gespecificeerd voor de subposten
werk en dergelijke versieringsarti
kelen aan het stuk, zonder borduur
werk, ander dan van brei- of haak
werk; eikels, kwasten, pompons en
dergelijke artikelen.

ex 5808 (a)

- bedrukt, geverfd (inclusief wit ge Vervaardiging uit garen
verfd)
of
Bedrukken of verven van weefsels, vilt of
gebonden textielvlies, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

ex 5808 (b)

- geïmpregneerd, bekleed of bedekt

Vervaardiging uit weefsel, vilt of gebonden
textielvlies, ongebleekt

ex 5808 (c)

- Overig

Vervaardiging uit garen

5809

Weefsels van metaaldraad en weef Zoals gespecificeerd voor de subposten
sels van metaalgarens bedoeld bij
post 5605, van de soort gebezigd
voor kleding, voor stoffering of
voor dergelijk gebruik, elders ge
noemd noch elders onder begrepen.

ex 5809 (a)

- bedrukt, geverfd (inclusief wit ge Vervaardiging uit garen
verfd)
of
Bedrukken of verven van weefsels, vilt of
gebonden textielvlies, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

ex 5809 (b)

- geïmpregneerd, bekleed of bedekt

Vervaardiging uit weefsel, vilt of gebonden
textielvlies, ongebleekt
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ex 5809 (c)

- Overig

Vervaardiging uit garen

5810

Borduurwerk, aan het stuk, in ban Vervaardiging waarbij de totale waarde
den of in de vorm van motieven. van de gebruikte materialen niet meer dan
50 % bedraagt van de prijs af fabriek van
het product

5811

Gematelasseerde textielproducten Zoals gespecificeerd voor de subposten
aan het stuk, bestaande uit een of
meer lagen textiel, die door stikken
of op andere wijze zijn samen
gevoegd met watten of ander op
vulmateriaal, andere dan borduur
werk bedoeld bij post 5810

ex 5811 (a)

- bedrukt, geverfd (inclusief wit ge Vervaardiging uit garen
verfd)
of
Bedrukken of verven van weefsels, vilt of
gebonden textielvlies, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

ex 5811 (b)

- geïmpregneerd, bekleed of bedekt

Vervaardiging uit weefsel, vilt of gebonden
textielvlies, ongebleekt

ex 5811 (c)

- Overig

Vervaardiging uit garen
HOOFDSTUK 59

Weefsels, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen; technische
artikelen van textielstoffen
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.
GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

5901

Weefsels bedekt met lijm of met Vervaardiging uit ongebleekte weefsels
zetmeelachtige stoffen, van de soort
gebruikt voor het boekbinden, voor
het kartonneren, voor foedraalwerk
of voor dergelijk gebruik; calqueer
linnen en tekenlinnen; schilderdoek;
stijflinnen (buckram) en dergelijke
weefsels voor steunvormen van
hoeden.

5902

Bandenkoordweefsel („tyre cord fa Vervaardiging uit garen
bric”) van garens met een hoge
sterktegraad, van nylon of van an
dere polyamiden, van polyesters of
van viscoserayon.

5903

Weefsels, geïmpregneerd, bekleed Vervaardiging uit ongebleekte weefsels
of bedekt met, dan wel met inlagen
van kunststof, andere dan die be of
doeld bij post 5902.
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Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen
5904

Linoleum, ook indien in bepaalde Vervaardiging uit weefsel, vilt of gebonden
vorm gesneden, vloerbedekking, textielvlies, ongebleekt
bestaande uit een deklaag of een
bekleding op een drager van textiel,
ook indien in bepaalde vorm gesne
den.

5905

Wandbekleding van textielstof.

Vervaardiging uit ongebleekte weefsels
of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

5906

Gegummeerde weefsels, andere dan
die bedoeld bij post 5902.

Vervaardiging uit gebleekt brei- of haak
werk aan het stuk of uit andere gebleekte
weefsels

5907

Weefsels, anderszins geïmpreg
neerd, bekleed of bedekt; beschil
derd doek voor theatercoulissen,
voor achtergronden van studio’s of
voor dergelijk gebruik.

Vervaardiging uit ongebleekte weefsels
of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

5908

Kousen, pitten en wieken, voor Vervaardiging uit garen
lampen, voor komforen, voor aan
stekers, voor kaarsen en dergelijke,
geweven, gevlochten of gebreid;
gloeikousjes en rond gebreide buis
jes voor het vervaardigen van gloei
kousjes, ook indien geïmpregneerd.

5909

Brandslangen en dergelijke slangen, Vervaardiging uit vezels of garens
van textielstoffen, ook indien ge
wapend, met beslag of met toebe
horen van andere stoffen.

5910

Drijfriemen, drijfsnaren en trans Vervaardiging uit vezels of garens
portbanden, van textielstoffen, ook
indien geïmpregneerd, bekleed, be
dekt met, dan wel met inlagen van
kunststof, of versterkt met metaal
of met andere stoffen.

5911

Producten en artikelen van textiel,
voor technisch gebruik, bedoeld
bij aantekening 7 op dit hoofdstuk.

Zoals gespecificeerd voor de subposten

ex 5911 (a)

- polijstschijven en -ringen, andere
dan vilt

Vervaardiging uit garens, uit afval van
weefsels of uit lompen en vodden bedoeld
bij post 6310

ex 5911 (b)

- Overig

Vervaardiging uit vezels of garens
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HOOFDSTUK 60
Brei- en haakwerk aan het stuk
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.
GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

6001

Poolbrei- en poolhaakwerk (hoog Zoals gespecificeerd voor de subposten
polige stoffen en lussenstof daar
onder begrepen), aan het stuk.

ex 6001 (a)

- bedrukt, geverfd (inclusief wit ge Vervaardiging uit garen
verfd)
of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

ex 6001 (b)

- Overig

Vervaardiging uit garen

6002

Brei- en haakwerk aan het stuk, met Zoals gespecificeerd voor de subposten
een breedte van niet meer dan 30
cm, bevattende 5 of meer gewichts
percenten elastomeergarens of rub
berdraden, ander dan bedoeld bij
post 6001.

ex 6002 (a)

- bedrukt, geverfd (inclusief wit ge Vervaardiging uit garen
verfd)
of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

ex 6002 (b)

- Overig

Vervaardiging uit garen

6003

Brei- en haakwerk aan het stuk, met Zoals gespecificeerd voor de subposten
een breedte van niet meer dan 30
cm, ander dan bedoeld bij de pos
ten 6001 en 6002.

ex 6003 (a)

- bedrukt, geverfd (inclusief wit ge Vervaardiging uit garen
verfd)
of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

ex 6003 (b)

- Overig

Vervaardiging uit garen

6004

Brei- en haakwerk aan het stuk, met Zoals gespecificeerd voor de subposten
een breedte van meer dan 30 cm,
bevattende 5 of meer gewichtsper
centen elastomeergarens of rubber
draden, ander dan bedoeld bij post
6001.

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 372
▼B
GS 2012-code

ex 6004 (a)

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

- bedrukt, geverfd (inclusief wit ge Vervaardiging uit garen
verfd)
of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

ex 6004 (b)

- Overig

Vervaardiging uit garen

6005

Kettingbreiwerk aan het stuk (dat Zoals gespecificeerd voor de subposten
verkregen op de galonneermachine
daaronder begrepen), ander dan be
doeld bij de posten 6001 tot en met
6004.

ex 6005 (a)

- bedrukt, geverfd (inclusief wit ge Vervaardiging uit garen
verfd)
of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

ex 6005 (b)

- Overig

Vervaardiging uit garen

6006

Ander brei- en haakwerk aan het
stuk.

Zoals gespecificeerd voor de subposten

ex 6006 (a)

- bedrukt, geverfd (inclusief wit ge Vervaardiging uit garen
verfd)
of
Bedrukken of verven van brei- en haak
werk aan het stuk, ongebleekt of voor
gebleekt, gepaard gaande met voorbehan
delingen of eindbewerkingen

ex 6006 (b)

- Overig

Vervaardiging uit garen
HOOFDSTUK 61

Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.
GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

6101

Overjassen, jekkers, capes, anoraks, Zoals gespecificeerd voor de subposten
blousons en dergelijke artikelen,
van brei- of haakwerk, voor heren
of voor jongens, andere dan de ar
tikelen bedoeld bij post 6103.

ex 6101 (a)

- verkregen door het aaneennaaien Volledige confectie
of op andere wijze samenvoegen
van twee of meer stukken brei- of
haakwerk die in vorm zijn gesne
den of rechtstreeks in vorm zijn
gebracht

ex 6101 (b)

- overig

Vervaardiging uit garen
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6102

Mantels, capes, anoraks, blousons Zoals gespecificeerd voor de subposten
en dergelijke artikelen, van breiof haakwerk, voor dames of voor
meisjes, andere dan de artikelen be
doeld bij post 6104.

ex 6102 (a)

- verkregen door het aaneennaaien Volledige confectie
of op andere wijze samenvoegen
van twee of meer stukken brei- of
haakwerk die in vorm zijn gesne
den of rechtstreeks in vorm zijn
gebracht

ex 6102 (b)

- overig

6103

Kostuums, ensembles, colbertjas Zoals gespecificeerd voor de subposten
sen, blazers en dergelijke, lange
en korte broeken (andere dan
zwembroeken) en zogenaamde
Amerikaanse overalls, van brei- of
haakwerk, voor heren of voor jon
gens.

ex 6103 (a)

- verkregen door het aaneennaaien Volledige confectie
of op andere wijze samenvoegen
van twee of meer stukken brei- of
haakwerk die in vorm zijn gesne
den of rechtstreeks in vorm zijn
gebracht

ex 6103 (b)

- overig

6104

Mantelpakken, broekpakken, en Zoals gespecificeerd voor de subposten
sembles, blazers en andere jasjes,
japonnen, rokken, broekrokken,
lange en korte broeken (andere
dan zwembroeken) en zogenaamde
Amerikaanse overalls, van brei- of
haakwerk, voor dames of voor
meisjes.

ex 6104 (a)

- verkregen door het aaneennaaien Volledige confectie
of op andere wijze samenvoegen
van twee of meer stukken brei- of
haakwerk die in vorm zijn gesne
den of rechtstreeks in vorm zijn
gebracht

ex 6104 (b)

- overig

Vervaardiging uit garen

6105

Overhemden van brei- of haakwerk,
voor heren of voor jongens.

Zoals gespecificeerd voor de subposten

ex 6105 (a)

- verkregen door het aaneennaaien Volledige confectie
of op andere wijze samenvoegen
van twee of meer stukken brei- of
haakwerk die in vorm zijn gesne
den of rechtstreeks in vorm zijn
gebracht

ex 6105 (b)

- overig

Vervaardiging uit garen

6106

Blouses en hemdblouses, van breiof haakwerk, voor dames of voor
meisjes.

Zoals gespecificeerd voor de subposten

Vervaardiging uit garen

Vervaardiging uit garen
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ex 6106 (a)

- verkregen door het aaneennaaien Volledige confectie
of op andere wijze samenvoegen
van twee of meer stukken brei- of
haakwerk die in vorm zijn gesne
den of rechtstreeks in vorm zijn
gebracht

ex 6106 (b)

- overig

Vervaardiging uit garen

6107

Slips, onderbroeken, nachthemden,
pyjama’s, badjassen, kamerjassen
en dergelijke artikelen, van breiof haakwerk, voor heren of voor
jongens.

Zoals gespecificeerd voor de subposten

ex 6107 (a)

- verkregen door het aaneennaaien Volledige confectie
of op andere wijze samenvoegen
van twee of meer stukken brei- of
haakwerk die in vorm zijn gesne
den of rechtstreeks in vorm zijn
gebracht

ex 6107 (b)

- overig

6108

Onderjurken, onderrokken, slips, Zoals gespecificeerd voor de subposten
nachthemden, pyjama’s, negligés,
badjassen, kamerjassen en derge
lijke artikelen, van brei- of haak
werk, voor dames of voor meisjes.

ex 6108 (a)

- verkregen door het aaneennaaien Volledige confectie
of op andere wijze samenvoegen
van twee of meer stukken brei- of
haakwerk die in vorm zijn gesne
den of rechtstreeks in vorm zijn
gebracht

ex 6108 (b)

- overig

6109

T-shirts, borstrokken en onderhem Zoals gespecificeerd voor de subposten
den, van brei- of haakwerk.

ex 6109 (a)

- verkregen door het aaneennaaien Volledige confectie
of op andere wijze samenvoegen
van twee of meer stukken brei- of
haakwerk die in vorm zijn gesne
den of rechtstreeks in vorm zijn
gebracht

ex 6109 (b)

- overig

6110

Truien, jumpers, pull-overs, slip- Zoals gespecificeerd voor de subposten
overs, vesten en dergelijke artike
len, van brei- of haakwerk.

ex 6110 (a)

- verkregen door het aaneennaaien Volledige confectie
of op andere wijze samenvoegen
van twee of meer stukken brei- of
haakwerk die in vorm zijn gesne
den of rechtstreeks in vorm zijn
gebracht

ex 6110 (b)

- overig

Vervaardiging uit garen

6111

Kleding en kledingtoebehoren, voor
baby’s, van brei- of haakwerk: van
wol of van fijn haar.

Zoals gespecificeerd voor de subposten

Vervaardiging uit garen

Vervaardiging uit garen

Vervaardiging uit garen
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ex 6111 (a)

- verkregen door het aaneennaaien Volledige confectie
of op andere wijze samenvoegen
van twee of meer stukken brei- of
haakwerk die in vorm zijn gesne
den of rechtstreeks in vorm zijn
gebracht

ex 6111 (b)

- overig

6112

Trainingspakken, skipakken, bad Zoals gespecificeerd voor de subposten
pakken en zwembroeken, van breiof haakwerk.

ex 6112 (a)

- verkregen door het aaneennaaien Volledige confectie
of op andere wijze samenvoegen
van twee of meer stukken brei- of
haakwerk die in vorm zijn gesne
den of rechtstreeks in vorm zijn
gebracht

ex 6112 (b)

- overig

Vervaardiging uit garen

6113

Kleding vervaardigd van brei- of
haakwerk bedoeld bij post 5903,
5906 of 5907.

Zoals gespecificeerd voor de subposten

ex 6113 (a)

- verkregen door het aaneennaaien Volledige confectie
of op andere wijze samenvoegen
van twee of meer stukken brei- of
haakwerk die in vorm zijn gesne
den of rechtstreeks in vorm zijn
gebracht

ex 6113 (b)

- overig

6114

Andere kleding van brei- of haak Zoals gespecificeerd voor de subposten
werk.

ex 6114 (a)

- verkregen door het aaneennaaien Volledige confectie
of op andere wijze samenvoegen
van twee of meer stukken brei- of
haakwerk die in vorm zijn gesne
den of rechtstreeks in vorm zijn
gebracht

ex 6114 (b)

- overig

6115

Kousenbroeken, kousen, kniekou Zoals gespecificeerd voor de subposten
sen, sokken en dergelijke artikelen,
die met degressieve compressie
(bijvoorbeeld spataderkousen) daar
onder begrepen, van brei- of haak
werk.

ex 6115 (a)

- verkregen door het aaneennaaien Volledige confectie
of op andere wijze samenvoegen
van twee of meer stukken brei- of
haakwerk die in vorm zijn gesne
den of rechtstreeks in vorm zijn
gebracht

ex 6115 (b)

- overig

Vervaardiging uit garen

Vervaardiging uit garen

Vervaardiging uit garen

Vervaardiging uit garen
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6116

Handschoenen (met of zonder vin Zoals gespecificeerd voor de subposten
gers) en wanten, van brei- of haak
werk.

ex 6116 (a)

- verkregen door het aaneennaaien Volledige confectie
of op andere wijze samenvoegen
van twee of meer stukken brei- of
haakwerk die in vorm zijn gesne
den of rechtstreeks in vorm zijn
gebracht

ex 6116 (b)

- overig

6117

Ander geconfectioneerd kledingtoe Zoals gespecificeerd voor de subposten
behoren, van brei- of haakwerk; de
len van kleding of van kledingtoe
behoren, van brei- of haakwerk.

ex 6117 (a)

- verkregen door het aaneennaaien Volledige confectie
of op andere wijze samenvoegen
van twee of meer stukken brei- of
haakwerk die in vorm zijn gesne
den of rechtstreeks in vorm zijn
gebracht

ex 6117 (b)

- overig

Vervaardiging uit garen

Vervaardiging uit garen
HOOFDSTUK 62

Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of haakwerk
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.
GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

6201

Overjassen, jekkers, capes, anoraks,
blousons en dergelijke artikelen,
voor heren of voor jongens, andere
dan de artikelen bedoeld bij post
6203.

Zoals gespecificeerd voor de subposten

ex 6201 (a)

- volledig of voltooid

Volledige confectie

ex 6201 (b)

- onvolledig of onvoltooid

Vervaardiging uit garen

6202

Mantels, capes, anoraks, blousons Zoals gespecificeerd voor de subposten
en dergelijke artikelen, voor dames
of voor meisjes, andere dan de ar
tikelen bedoeld bij post 6204.

ex 6202 (a)

- volledig of voltooid

Volledige confectie

ex 6202 (b)

- onvolledig of onvoltooid

Vervaardiging uit garen

6203

Kostuums, ensembles, colbertjas Zoals gespecificeerd voor de subposten
sen, blazers en dergelijke, lange
en korte broeken (andere dan
zwembroeken) en zogenaamde
Amerikaanse overalls, voor heren
of voor jongens.
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ex 6203 (a)

- volledig of voltooid

Volledige confectie

ex 6203 (b)

- onvolledig of onvoltooid

Vervaardiging uit garen

6204

Mantelpakken, broekpakken, en Zoals gespecificeerd voor de subposten
sembles, blazers en andere jasjes,
japonnen, rokken, broekrokken,
lange en korte broeken (andere
dan zwembroeken) en zogenaamde
Amerikaanse overalls, voor dames
of voor meisjes.

ex 6204 (a)

- volledig of voltooid

Volledige confectie

ex 6204 (b)

- onvolledig of onvoltooid

Vervaardiging uit garen

6205

Overhemden voor heren of voor
jongens.

Zoals gespecificeerd voor de subposten

ex 6205 (a)

- volledig of voltooid

Volledige confectie

ex 6205 (b)

- onvolledig of onvoltooid

Vervaardiging uit garen

6206

Blouses en hemdblouses, voor da Zoals gespecificeerd voor de subposten
mes of voor meisjes.

ex 6206 (a)

- volledig of voltooid

Volledige confectie

ex 6206 (b)

- onvolledig of onvoltooid

Vervaardiging uit garen

6207

Onderhemden, slips, onderbroeken,
nachthemden, pyjama’s, badjassen,
kamerjassen en dergelijke artikelen,
voor heren of voor jongens.

Zoals gespecificeerd voor de subposten

ex 6207 (a)

- volledig of voltooid

Volledige confectie

ex 6207 (b)

- onvolledig of onvoltooid

Vervaardiging uit garen

6208

Onderhemden, onderjurken, onder Zoals gespecificeerd voor de subposten
rokken, slips, nachthemden, pyja
ma’s, negligés, badjassen, kamer
jassen en dergelijke artikelen, voor
dames of voor meisjes.

ex 6208 (a)

- volledig of voltooid

Volledige confectie

ex 6208 (b)

- onvolledig of onvoltooid

Vervaardiging uit garen

6209

Kleding en kledingtoebehoren, voor
baby’s.

Zoals gespecificeerd voor de subposten

ex 6209 (a)

- volledig of voltooid

Volledige confectie

ex 6209 (b)

- onvolledig of onvoltooid

Vervaardiging uit garen

6210

Kleding vervaardigd van de pro Zoals gespecificeerd voor de subposten
ducten bedoeld bij post 5602, 5603,
5903, 5906 of 5907.
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ex 6210 (a)

- volledig of voltooid

Volledige confectie

ex 6210 (b)

- onvolledig of onvoltooid

Vervaardiging uit garen

6211

Trainingspakken, skipakken, bad Zoals gespecificeerd voor de subposten
pakken en zwembroeken; andere
kleding.

ex 6211 (a)

- volledig of voltooid

Volledige confectie

ex 6211 (b)

- onvolledig of onvoltooid

Vervaardiging uit garen

6212

Bustehouders, gaines (step-ins), Zoals gespecificeerd voor de subposten
korsetten, bretels, jarretelles, kou
senbanden en dergelijke artikelen,
alsmede delen daarvan, ook indien
van brei- of haakwerk.

ex 6212 (a)

- volledig of voltooid

Volledige confectie

ex 6212 (b)

- onvolledig of onvoltooid

Vervaardiging uit garen

6213

Zakdoeken.

Zoals gespecificeerd voor de subposten

ex 6213 (a)

- geborduurd

Vervaardiging uit garen
of
Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel
met een waarde van niet meer dan 40 %
van de prijs af fabriek van het product

ex 6213 (b)

- overig

Vervaardiging uit garen

6214

Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en Zoals gespecificeerd voor de subposten
halsdoeken, mantilles, sluiers, voi
les en dergelijke artikelen.

ex 6214 (a)

- geborduurd

Vervaardiging uit garen
of
Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel
met een waarde van niet meer dan 40 %
van de prijs af fabriek van het product

ex 6214 (b)

- overig

Vervaardiging uit garen

6215

Dassen, strikjes en sjaaldassen.

Zoals gespecificeerd voor de subposten

ex 6215 (a)

- volledig of voltooid

Volledige confectie

ex 6215 (b)

- onvolledig of onvoltooid

Vervaardiging uit garen

6216

Handschoenen en wanten.

Zoals gespecificeerd voor de subposten

ex 6216 (a)

- volledig of voltooid

Volledige confectie

ex 6216 (b)

- onvolledig of onvoltooid

Vervaardiging uit garen
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6217

Andere geconfectioneerde kleding Zoals gespecificeerd voor de subposten
toebehoren; delen (andere dan die
bedoeld bij post 6212) van kleding
of van kledingtoebehoren.

ex 6217 (a)

- volledig of voltooid

Volledige confectie

ex 6217 (b)

- onvolledig of onvoltooid

Vervaardiging uit garen

HOOFDSTUK 63
Andere geconfectioneerde artikelen van textiel; stellen; oude kleren en
dergelijke; lompen en vodden
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.
GS 2012-code

6301

Omschrijving van de goederen

Dekens.

Primaire regels

Zoals gespecificeerd voor de subpos
ten

- van vilt of gebonden textielvlies:
ex 6301 (a)

- - niet-geïmpregneerd, bekleed, bedekt of
met inlagen

Vervaardiging uit vezels

ex 6301 (b)

- - geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met
inlagen

Impregneren, bekleden, bedekken, of
voorzien van inlagen, van vilt of ge
bonden textielvlies, ongebleekt

- overig:
- - van brei- of haakwerk
ex 6301 (c)

- - - niet-geborduurd

Volledige confectie

ex 6301 (d)

- - - geborduurd

Volledige confectie
of
vervaardiging uit niet-geborduurd
brei- of haakwerk aan het stuk waar
van de waarde niet meer dan 40 %
bedraagt van de prijs af fabriek van
het product

- - andere dan van brei- of haakwerk:
ex 6301 (e)

- - - niet-geborduurd

Vervaardiging uit garen

ex 6301 (f)

- - - geborduurd

Vervaardiging uit garen
of
Vervaardiging uit niet-geborduurd
weefsel met een waarde van niet
meer dan 40 % van de prijs af fa
briek van het product

6302

Tafel-, bedden- en huishoudlinnen.

Zoals gespecificeerd voor de subpos
ten
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- van vilt of gebonden textielvlies:
ex 6302 (a)

- - niet-geïmpregneerd, bekleed, bedekt of
met inlagen

Vervaardiging uit vezels

ex 6302 (b)

- - geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met
inlagen

Impregneren, bekleden, bedekken, of
voorzien van inlagen, van vilt of ge
bonden textielvlies, ongebleekt

- overig:
- - van brei- of haakwerk
ex 6302 (c)

- - - niet-geborduurd

Volledige confectie

ex 6302 (d)

- - - geborduurd

Volledige confectie
of
vervaardiging uit niet-geborduurd
brei- of haakwerk aan het stuk waar
van de waarde niet meer dan 40 %
bedraagt van de prijs af fabriek van
het product

- - andere dan van brei- of haakwerk:
ex 6302 (e)

- - - niet-geborduurd

Vervaardiging uit garen

ex 6302 (f)

- - - geborduurd

Vervaardiging uit garen
of
Vervaardiging uit niet-geborduurd
weefsel met een waarde van niet
meer dan 40 % van de prijs af fa
briek van het product

6303

Gordĳnen en rolgordĳnen, bedgordĳnvalletjes daaronder begrepen.

of

Zoals gespecificeerd voor de subpos
ten

- van vilt of gebonden textielvlies:
ex 6303 (a)

- - niet-geïmpregneerd, bekleed, bedekt of
met inlagen

Vervaardiging uit vezels

ex 6303 (b)

- - geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met
inlagen

Impregneren, bekleden, bedekken, of
voorzien van inlagen, van vilt of ge
bonden textielvlies, ongebleekt

- overig:
- - van brei- of haakwerk
ex 6303 (c)

- - - niet-geborduurd

Volledige confectie

ex 6303 (d)

- - - geborduurd

Volledige confectie
of
vervaardiging uit niet-geborduurd
brei- of haakwerk aan het stuk waar
van de waarde niet meer dan 40 %
bedraagt van de prijs af fabriek van
het product
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- - andere dan van brei- of haakwerk:
ex 6303 (e)

- - - niet-geborduurd

Vervaardiging uit garen

ex 6303 (f)

- - - geborduurd

Vervaardiging uit garen
of
Vervaardiging uit niet-geborduurd
weefsel met een waarde van niet
meer dan 40 % van de prijs af fa
briek van het product

6304

Andere artikelen voor stoffering, andere
dan die bedoeld bij post 9404.

Zoals gespecificeerd voor de subpos
ten

- van vilt of gebonden textielvlies:
ex 6304 (a)

- - niet-geïmpregneerd, bekleed, bedekt of
met inlagen

Vervaardiging uit vezels

ex 6304 (b)

- - geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met
inlagen

Impregneren, bekleden, bedekken, of
voorzien van inlagen, van vilt of ge
bonden textielvlies, ongebleekt

- overig:
- - van brei- of haakwerk
ex 6304 (c)

- - - niet-geborduurd

Volledige confectie

ex 6304 (d)

- - - geborduurd

Volledige confectie
of
vervaardiging uit niet-geborduurd
brei- of haakwerk aan het stuk waar
van de waarde niet meer dan 40 %
bedraagt van de prijs af fabriek van
het product

- - andere dan van brei- of haakwerk:
ex 6304 (e)

- - - niet-geborduurd

Vervaardiging uit garen

ex 6304 (f)

- - - geborduurd

Vervaardiging uit garen
of
Vervaardiging uit niet-geborduurd
weefsel met een waarde van niet
meer dan 40 % van de prijs af fa
briek van het product

6305

Zakken voor verpakkingsdoeleinden.

Zoals gespecificeerd voor de subpos
ten

- van vilt of gebonden textielvlies:
ex 6305 (a)

- - niet-geïmpregneerd, bekleed, bedekt of
met inlagen

Vervaardiging uit vezels

ex 6305 (b)

- - geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met
inlagen

Impregneren, bekleden, bedekken, of
voorzien van inlagen, van vilt of ge
bonden textielvlies, ongebleekt
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- overig:
- - van brei- of haakwerk
ex 6305 (c)

- - - niet-geborduurd

Volledige confectie

ex 6305 (d)

- - - geborduurd

Volledige confectie
of
vervaardiging uit niet-geborduurd
brei- of haakwerk aan het stuk waar
van de waarde niet meer dan 40 %
bedraagt van de prijs af fabriek van
het product

- - andere dan van brei- of haakwerk:
ex 6305 (e)

- - - niet-geborduurd

Vervaardiging uit garen

ex 6305 (f)

- - - geborduurd

Vervaardiging uit garen
of
Vervaardiging uit niet-geborduurd
weefsel met een waarde van niet
meer dan 40 % van de prijs af fa
briek van het product

6306

Dekkleden en zonneschermen voor win Zoals gespecificeerd voor de subpos
kelpuien en dergelijke; tenten; zeilen ten
voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en
zeilsleden; kampeerartikelen.
- Dekkleden, zonneschermen en kam
peerartikelen, van vilt of gebonden tex
tielvlies:

ex 6306 (a)

- - niet-geïmpregneerd, bekleed, bedekt of
met inlagen

Vervaardiging uit vezels

ex 6306 (b)

- - geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met
inlagen

Impregneren, bekleden, bedekken, of
voorzien van inlagen, van vilt of ge
bonden textielvlies, ongebleekt

- andere dekkleden, zonneschermen en
kampeerartikelen:
- - van brei- of haakwerk
ex 6306 (c)

- - - niet-geborduurd

Volledige confectie

ex 6306 (d)

- - - geborduurd

Volledige confectie
of
vervaardiging uit niet-geborduurd
brei- of haakwerk aan het stuk waar
van de waarde niet meer dan 40 %
bedraagt van de prijs af fabriek van
het product

- - andere dan van brei- of haakwerk:
ex 6306 (e)

- - - niet-geborduurd

Vervaardiging uit garen
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- - - geborduurd

Primaire regels

Vervaardiging uit garen
of
Vervaardiging uit niet-geborduurd
weefsel met een waarde van niet
meer dan 40 % van de prijs af fa
briek van het product

VP

ex 6306 (g)

Zonweringen; tenten; zeilen voor schepen,
zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden;

6307

Andere geconfectioneerde artikelen, pa Zoals gespecificeerd voor de onder
tronen voor kleding daaronder begrepen. verdelingen

6307 10

- Dweilen,
vaatdoeken,
stofdoeken,
poetsdoeken en dergelijke: van brei- of
haakwerk

Vervaardiging uit garen

6307 20

- Zwemgordels en zwemvesten

Vervaardiging waarbij de totale
waarde van de gebruikte materialen
niet meer dan 40 % bedraagt van de
prijs af fabriek van het product

6307 90

- Overig

Vervaardiging waarbij de totale
waarde van de gebruikte materialen
niet meer dan 40 % bedraagt van de
prijs af fabriek van het product

6308

Stellen of assortimenten, bestaande uit
weefsel en garen, ook indien met toebe
horen, voor de vervaardiging van tapijten,
van tapisserieën, van geborduurde tafel
kleden en servetten of van dergelijke ar
tikelen van textiel, opgemaakt voor de
verkoop in het klein.

Opneming in een stel of assortiment
waarvan de totale waarde van alle
daarin opgenomen artikelen welke
niet van oorsprong zijn niet meer
dan 25 % van de prijs af fabriek
van het stel of assortiment bedraagt

6309

Oude kleren en dergelijke.

Inzameling en verpakking voor ver
zending

6310

Lompen en vodden; afval en oud goed,
van bindgaren, van touw of van kabel.

VP

AFDELING XII
SCHOEISEL,
HOOFDDEKSELS,
PARAPLU’S,
PARASOLS,
WANDELSTOKKEN,
ZITSTOKKEN,
ZWEPEN,
RIJZWEPEN,
ALSMEDE DELEN DAARVAN; GEPREPAREERDE VEREN EN
ARTIKELEN VAN VEREN; KUNSTBLOEMEN; WERKEN VAN
MENSENHAAR
HOOFDSTUK 64
Schoeisel, beenkappen en dergelijke artikelen, delen daarvan
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.
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6401

Waterdicht schoeisel met buitenzool
en bovendeel van rubber of van
kunststof, waarvan het bovendeel
niet door stikken of klinken of
door middel van nagels, schroeven,
pluggen of dergelijke is samen
gevoegd, noch op dergelijke wijze
aan de buitenzool is bevestigd.

VP, met uitzondering van het samenvoegen
van bovendelen die zijn aangebracht op de
binnenzool of op andere delen van de zool
bedoeld bij post 6406

6402

Ander schoeisel met buitenzool en VP, met uitzondering van het samenvoegen
bovendeel van rubber of van kunst van bovendelen die zijn aangebracht op de
binnenzool of op andere delen van de zool
stof.
bedoeld bij post 6406

6403

Schoeisel met buitenzool van rub
ber, van kunststof, van leder of
van kunstleder en met bovendeel
van leder.

VP, met uitzondering van het samenvoegen
van bovendelen die zijn aangebracht op de
binnenzool of op andere delen van de zool
bedoeld bij post 6406

6404

Schoeisel, met buitenzool van rub
ber, van kunststof, van leder of van
kunstleder en met bovendeel van
textiel.

VP, met uitzondering van het samenvoegen
van bovendelen die zijn aangebracht op de
binnenzool of op andere delen van de zool
bedoeld bij post 6406

6405

Ander schoeisel.

VP, met uitzondering van het samenvoegen
van bovendelen die zijn aangebracht op de
binnenzool of op andere delen van de zool
bedoeld bij post 6406

AFDELING XIII
WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN
MICA
EN
VAN
DERGELIJKE
STOFFEN;
KERAMISCHE
PRODUCTEN; GLAS EN GLASWERK
HOOFDSTUK 69
Keramische producten
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.

GS 2012-code

ex 6911
en
ex 6913

tot
met

Omschrijving van de goederen

Keramisch vaatwerk, andere huishou VP
delijke artikelen en toiletartikelen, van
keramische stoffen; beeldjes en andere
als versieringsvoorwerp dienende arti
kelen en toiletartikelen, van kera
mische stoffen, versierd

Primaire regels
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ECHTE
EN
GEKWEEKTE
PARELS,
EDELSTENEN
EN
HALFEDELSTENEN,
EDELE
METALEN
EN
METALEN
GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN
DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN; MUNTEN
HOOFDSTUK 71
Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en
metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan;
fancybijouterieën; munten
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.
GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Keramische
sierd.

ex 7117

fancybijouterieën,

Primaire regels

ver VP

AFDELING XV
ONEDELE METALEN EN WERKEN DAARVAN
HOOFDSTUK 72
IJzer en staal
Definitie:
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder de uitdrukkingen „koud
gewalst” en „koud gevormd” verstaan: koud gereduceerd met als resultaat wij
zigingen van de kristalstructuur van het werkstuk. Onder deze uitdrukkingen
wordt niet begrepen: zeer licht koud walsen en koudvormen (koud nawalsen
of hardingswalsen („skin pass”) of knijpwalsen („pinch pass”)) dat alleen de
oppervlakte van het materiaal beïnvloedt en geen wijziging van de kristalstruc
tuur van het materiaal bewerkstelligt.
Aantekening bij het hoofdstuk
Voor de toepassing van dit hoofdstuk dient een verandering van indeling die
louter het resultaat is van snijden, niet te worden beschouwd als oorsprongver
lenend.
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.
GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

7201

Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in
blokken of in andere primaire vormen.

VP

7202

Ferrolegeringen.

VP

7203

Ferroproducten verkregen door het recht VP
streeks reduceren van ijzererts en andere
sponsachtige ferroproducten, in blokken,
in pellets of in dergelijke vormen; ijzer
met een zuiverheid van ten minste 99,94
gewichtspercenten, in blokken, in pellets
of in dergelijke vormen.
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7204

Resten en afval van gietijzer, van ijzer of
van staal (schroot); afvalingots bedoeld
voor omsmelten, van ijzer of van staal.

Zoals gespecificeerd voor de sub
posten

ex 7204 (a)

- Resten en afval van gietijzer, van ijzer
of van staal (schroot)

De oorsprong van de goederen van
deze subpost is het land waarin de
goederen worden verkregen uit ver
vaardiging of bewerking of uit ver
bruik

ex 7204 (b)

- Afvalingots bedoeld voor omsmelten,
van ijzer of van staal

De oorsprong van de goederen van
deze subpost is het land waarin de
resten en het afval zijn verkregen
uit vervaardiging of bewerking of
uit verbruik

7205

Korrels en poeder, van gietijzer, van spie Zoals gespecificeerd voor de onder
gelijzer, van ijzer of van staal.
verdelingen

7205 10

- Korrels

VP

- Poeder:
7205 21

- - Van gelegeerd staal

Zoals gespecificeerd voor de sub
onderverdelingen

ex 7205 21 (a)

- - - Gemengde poeders van gelegeerd
staal

VOV of VSO mits de gietlegering
wordt omgesmolten of verneveld

ex 7205 21 (b)

- - - Ongemengde poeders van gelegeerd
staal

VOV

7205 29

- - Overig

Zoals gespecificeerd voor de sub
onderverdelingen

ex 7205 29 (a)

- - - Andere gemengde poeders

VOV of VSO mits de gietlegering
wordt omgesmolten of verneveld

ex 7205 29 (b)

- - - Andere ongemengde poeders

VOV

7206

IJzer (ander dan bedoeld bij post 7203) en
niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere
primaire vormen.

VP

7207

Halffabrikaten van ijzer of van niet-gele VP, met uitzondering van post
geerd staal.
7206

7208

Gewalste platte producten, van ijzer of
van niet-gelegeerd staal, met een breedte
van 600 mm of meer, warm gewalst, niet
geplateerd noch bekleed.

VP

7209

Gewalste platte producten, van ijzer of
van niet-gelegeerd staal, met een breedte
van 600 mm of meer, koud gewalst, niet
geplateerd noch bekleed.

VP
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7210

Gewalste platte producten, van ijzer of Zoals gespecificeerd voor de sub
van niet-gelegeerd staal, met een breedte posten
van 600 mm of meer, geplateerd of be
kleed.

ex 7210 (a)

- Geplateerd

ex 7210 (b)

- Geplateerd of bekleed met tin, en be VP
drukt of gelakt

ex 7210 (c)

- Geplateerd of bekleed met zink, en ge VP
golfd

ex 7210 (d)

- Overig

VP

7211

Gewalste platte producten, van ijzer of
van niet-gelegeerd staal, met een breedte
van minder dan 600 mm, niet geplateerd
noch bekleed.

Zoals gespecificeerd voor de sub
posten

ex 7211 (a)

- Warm gewalst

VP, met uitzondering van post
7208

ex 7211 (b)

- Koud gewalst

VSP, met uitzondering van post
7209

7212

Gewalste platte producten, van ijzer of
van niet-gelegeerd staal, met een breedte
van minder dan 600 mm, geplateerd of
bekleed.

Zoals gespecificeerd voor de sub
posten

ex 7212 (a)

- Geplateerd

VSP, met uitzondering van post
7210

ex 7212 (b)

- Overig

VP, met uitzondering van post
7210

7213

Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd
staal.

VP, met uitzondering van post
7214

7214

Andere staven van ijzer of van niet-gele VP, met uitzondering van post
geerd staal, enkel gesmeed, warm ge 7213
walst, warm getrokken of warm geperst,
ook indien na het walsen getordeerd.

7215

Andere staven van ijzer of van niet-gele VP
geerd staal.

7216

Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd
staal.

Zoals gespecificeerd voor de sub
posten

ex 7216 (a)

- Enkel warm gewalst

VP, met uitzondering van post
7208, 7209, 7210, 7211 of 7212,
en met uitzondering van post 7213,
7214 of 7215 als deze verandering
het resultaat is van snijden of bui
gen.

ex 7216 (b)

- Enkel koud gewalst

VP, met uitzondering van post
7209 of subpost ex 7211 (b), en
met uitzondering van post 7215
als deze verandering het resultaat
is van snijden of buigen.

VSP
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ex 7216 (c)

- Geplateerd

VSP

ex 7216 (d)

- Overig

VP, met uitzondering van de pos
ten 7208 tot en met 7215

7217

Draad van ijzer of van niet-gelegeerd
staal.

VP, met uitzondering van de pos
ten 7213 tot en met 7215; of ver
andering vanuit de posten 7213 tot
en met 7215, mits het materiaal
koud gevormd is.

7218

Roestvrij staal in ingots of in andere pri VP
maire vormen; halffabrikaten van roestvrij
staal.

7219

Gewalste platte producten van roestvrij
staal, met een breedte van 600 mm of
meer.

Zoals gespecificeerd voor de sub
posten

ex 7219 (a)

- Enkel warm gewalst

VP

ex 7219 (b)

- Enkel koud gewalst

VSP

ex 7219 (c)

- Geplateerd

VSP

ex 7219 (d)

- Overig

VSP

7220

Gewalste platte producten van roestvrij
staal, met een breedte van minder dan
600 mm.

Zoals gespecificeerd voor de sub
posten

ex 7220 (a)

- Enkel warm gewalst

VP, met uitzondering van 7219

ex 7220 (b)

- Enkel koud gewalst

VSP

ex 7220 (c)

- Geplateerd

VSP

ex 7220 (d)

- Overig

VSP

7221

Walsdraad van roestvrij staal.

VP, met uitzondering van post
7222

7222

Andere staven van roestvrij staal; profie Zoals gespecificeerd voor de sub
len van roestvrij staal.
posten

ex 7222 (a)

- Staven, enkel warm gewalst

VP, met uitzondering van post
7221

ex 7222 (b)

- Profielen, enkel warm gewalst

VP, met uitzondering van post
7219 of 7220, en met uitzondering
van post 7221 of subpost ex 7222
(a) als deze verandering het resul
taat is van snijden of buigen.
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ex 7222 (c)

- Staven en profielen, enkel koud gewalst

VP, met uitzondering van subpost
ex 7219 (b) of ex 7220 (b) of VSP
van subpost ex 7222 (a)

ex 7222 (d)

- Staven en profielen, geplateerd

VSP

ex 7222 (e)

- Andere staven

VP, met uitzondering van post
7221

ex 7222 (f)

- Andere profielen

VSP

7223

Draad van roestvrij staal.

VP, met uitzondering van 7221 tot
en met 7222; of verandering vanuit
de posten 7221 tot en met 7222,
mits het materiaal koud gevormd
is.

7224

Ander gelegeerd staal in ingots of in an VP
dere primaire vormen; halffabrikaten van
ander gelegeerd staal.

7225

Gewalste platte producten van ander ge Zoals gespecificeerd voor de sub
legeerd staal, met een breedte van 600 posten
mm of meer.

ex 7225 (a)

- Enkel warm gewalst

VP

ex 7225 (b)

- Enkel koud gewalst

VSP

ex 7225 (c)

- Geplateerd

VSP

ex 7225 (d)

- Overig

VP

7226

Gewalste platte producten van ander ge Zoals gespecificeerd voor de sub
legeerd staal, met een breedte van minder posten
dan 600 mm.

ex 7226 (a)

- Enkel warm gewalst

VP, met uitzondering van post
7225

ex 7226 (b)

- Enkel koud gewalst

VSP, met uitzondering van de koud
gewalste producten bedoeld bij
post 7225

ex 7226 (c)

- Geplateerd

VSP

ex 7226 (d)

- Overig

VSP, met uitzondering van de
zelfde onderverdeling

7227

Walsdraad van ander gelegeerd staal.

VP, met uitzondering van post
7228

7228

Andere staven van ander gelegeerd staat;
profielen van ander gelegeerd staal; holle
staven voor boringen van gelegeerd of
van niet-gelegeerd staal.

Zoals gespecificeerd voor de sub
posten

GS 2012-code
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ex 7228 (a)

- Staven, enkel warm gewalst

VP, met uitzondering van post
7227

ex 7228 (b)

- Profielen, enkel warm gewalst

VP, met uitzondering van post
7225 of 7226, en met uitzondering
van post 7227 of subpost ex 7228
(a) als deze verandering het resul
taat is van snijden of buigen.

ex 7228 (c)

- Staven en profielen, enkel koud gewalst

VP, met uitzondering van subpost
ex 7225 (b) of ex 7226 (b) of VSP
van subpost ex 7228 (a)

ex 7228 (d)

- Staven en profielen, geplateerd

VSP

ex 7228 (e)

- Andere staven

VSP

ex 7228 (f)

- Andere profielen

VSP

7229

Draad van ander gelegeerd staal.

VP, met uitzondering van de pos
ten 7227 tot en met 7228; of ver
andering vanuit de posten 7227 tot
en met 7228, mits het materiaal
koud gevormd is.

HOOFDSTUK 73
Werken van gietijzer, van ijzer en van staal
Aantekening bij het hoofdstuk
Voor post 7318 dient het louter aan elkaar bevestigen van onderdelen zonder in
vorm slijpen, warmtebehandeling of oppervlaktebehandeling niet te worden be
schouwd als oorsprongverlenend.
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.
GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

7301

Damwandprofielen van ijzer of van staal, VP
ook indien van gaten voorzien of be
staande uit aaneengezette delen; gelaste
profielen van ijzer of van staal

7302

Bestanddelen van spoorbanen, van giet VP
ijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven
(rails), contrarails en heugels voor tand
radbanen, wisseltongen, puntstukken, wis
selstangen en andere bestanddelen van
kruisingen en wissels, dwarsliggers, las
platen, spoorstoelen, wiggen, onderlegpla
ten, klemplaten, dwarsplaten en dwars
stangen en andere bestanddelen, voor het
leggen, het verbinden of het bevestigen
van rails.

Primaire regels
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7303

Buizen, pijpen en holle profielen, van
gietijzer

7304

Buizen, pijpen en holle profielen, naad Zoals gespecificeerd voor de onder
loos, van ijzer of van staal.
verdelingen

VP

- Buizen en pijpen, van de soort gebruikt
voor olie- of gasleidingen:
7304 11

- Van roestvrij staal

VP

7304 19

- Overig

VP

- Bekledingsbuizen (casings), exploitatie
buizen (tubings) en boorpijpen (drill pi
pes), van de soort gebruikt bij de olieof gaswinning
7304 22

- - Boorpijpen (drill pipes) van roestvrij
staal

VP

7304 23

- - Andere boorpijpen (drill pipes)

VP

7304 24

- - Andere, van roestvrij staal

VP

7304 29

- - Overig

VP

- Andere, met rond profiel, van ijzer of
van niet-gelegeerd staal:
7304 31

- - Koud getrokken of koud gewalst

VP; of verandering vanuit holle pro
fielen bedoeld bij onderverdeling
7304 39

7304 39

- - Overig

VP

- Andere, met rond profiel, van roestvrij
staal:
7304 41

- - Koud getrokken of koud gewalst

VP, of verandering vanuit holle pro
fielen bedoeld bij onderverdeling
7304 49

7304 49

- - Overig

VP

- Andere, met rond profiel, van ander ge
legeerd staal:
7304 51

- - Koud getrokken of koud gewalst

VP, of verandering vanuit holle pro
fielen bedoeld bij onderverdeling
7304 59

7304 59

- - Overig

VP

7304 90

- Overig

VP

7305

Andere buizen en pijpen (bijvoorbeeld ge VP
last, geklonken, genageld, gefelst), met
een rond profiel en met een uitwendige
diameter van meer dan 406,4 mm, van
ijzer of van staal.
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7306

Andere buizen, pijpen en holle profielen
(bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld,
gefelst of met enkel tegen elkaar liggende
randen), van ijzer of van staal.

VP

7307

Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen VP
(bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebo
gen, moffen), van gietijzer, van ijzer of
van staal.

7308

Constructiewerken en delen van construc Zoals gespecificeerd voor de subpos
tiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugde ten
len, sluisdeuren, vakwerkmasten en an
dere masten, pijlers, kolommen, kapcon
structies, deuren en ramen, alsmede kozij
nen daarvoor, drempels, luiken, balustra
des), van gietijzer, van ijzer of van staal,
andere dan de geprefabriceerde bouwwer
ken bedoeld bij post 9406; platen, staven,
profielen, buizen en dergelijke, van giet
ijzer, van ijzer of van staal, gereedge
maakt voor gebruik in constructiewerken.

ex 7308 (a)

- Assemblagestructuren

VSP

ex 7308 (b)

- Delen van assemblagestructuren

VP

ex 7308 (c)

- Overig

VP, met uitzondering van de posten
7208 tot en met 7216, 7301, 7304
tot en met 7306

7309

Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke VP
bergingsmiddelen, voor ongeacht welke
goederen (andere dan voor gecompri
meerd of vloeibaar gemaakt gas), van
gietijzer, van ijzer of van staal, met een
inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet
voorzien van een mechanische inrichting
of van een inrichting om te koelen of te
warmen, ook indien inwendig bekleed of
voorzien van een warmte-isolerende be
kleding.

7310

Reservoirs, fusten, trommels, bussen, VP
blikken en dergelijke bergingsmiddelen,
voor ongeacht welke goederen (andere
dan voor gecomprimeerd of vloeibaar ge
maakt gas), van gietijzer, van ijzer of van
staal, met een inhoudsruimte van niet
meer dan 300 l, niet voorzien van een
mechanische inrichting of van een inrich
ting om te koelen of te warmen, ook in
dien inwendig bekleed of voorzien van
een warmte-isolerende bekleding.

7311

Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of
vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van
ijzer of van staal.

7312

Kabels, strengen, lengen en dergelijke ar VP
tikelen, van ijzer of van staal, niet ge
ïsoleerd voor het geleiden van elektrici
teit.

7313

Prikkeldraad en dergelijk afrasterings VP
materiaal, bestaande uit getorste draden
of uit strippen, al dan niet voorzien van
punten, stekels of tanden, van ijzer of van
staal.

7314

Metaaldoek (eindloos metaaldoek daar VP
onder begrepen), metaalgaas en tralie
werk, van ijzerdraad of van staaldraad;
plaatgaas verkregen door het uitrekken
van plaatijzer, plaatstaal, bandijzer of
bandstaal.

VP
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7315

Kettingen en delen daarvan, van gietijzer,
van ijzer of van staal.

VP

7316

Ankers, dreggen en delen daarvan, van
gietijzer, van ijzer of van staal.

VP

7317

Draadnagels, spijkers, punaises, aange VP
punte krammen, gegolfde krambanden
(anderen dan bedoeld bij post 8305) en
dergelijke artikelen, van gietijzer, van
ijzer of van staal, ook indien met een
kop van andere stoffen, doch met uitzon
dering van die met een koperen kop.

7318

Schroeven, bouten, moeren, kraagschroe VP
ven, schroefhaken, massieve klinknagels
en klinkbouten, splitpennen en splitbou
ten, stelpennen en stelbouten, spieën, slui
tringen (veerringen en andere verende
sluitringen daaronder begrepen) en derge
lijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of
van staal.

7319

Naainaalden, breipennen, rijgnaalden, VP
haaknaalden, borduurpriemen en derge
lijke artikelen, voor handwerk, van ijzer
of van staal; veiligheidsspelden en andere
spelden, van ijzer of van staal, elders ge
noemd noch elders onder begrepen.

7320

Veren en veerbladen, van ijzer of van
staal.

7321

Kachels, kookketels met vuurhaard, keu VP
kenfornuizen (die, welke mede dienen
voor centrale verwarming daaronder be
grepen), barbecues, vuurpotten, gaskook
platen, bordenwarmers en dergelijke nietelektrische toestellen voor huishoudelijk
gebruik, alsmede delen daarvan, van giet
ijzer, van ijzer of van staal.

7322

Radiatoren voor centrale verwarming,
niet-elektrisch verwarmd, alsmede delen
daarvan, van gietijzer, van ijzer of van
staal; luchtverhitters en apparaten voor
het verspreiden van warme lucht (andere
dan die met een elektrische warmtebron),
ook indien deze apparaten tevens geschikt
zijn voor het verspreiden van gekoelde of
geconditioneerde lucht, voorzien van een
door een motor aangedreven ventilator of
blaasinrichting, alsmede delen van deze
verwarmingsapparaten, van gietijzer, van
ijzer of van staal.

7323

Keukengerei en huishoudelijke artikelen, VP
alsmede delen daarvan, van gietijzer,
van ijzer of van staal; ijzerwol en staal
wol; sponsen, schuurlappen, schuurhand
jes en dergelijke artikelen voor het schu
ren, voor het polijsten of voor dergelijke
doeleinden, van ijzer of van staal.

VP

VP
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GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

7324

Toiletartikelen en sanitaire artikelen, als VP
mede delen daarvan, van gietijzer, van
ijzer of van staal.

7325

Andere gegoten werken van ijzer of van
staal.

VP

7326

Andere werken van ijzer of staal

VP

HOOFDSTUK 82
Gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal;
delen van deze artikelen van onedel metaal
Primaire regel: Goederen of delen vervaardigd uit voorwerpsvormen
a) Het land van oorsprong van een goed of deel dat is vervaardigd uit een
voorwerpsvorm die bij toepassing van algemene regel 2 a) voor de inter
pretatie van het geharmoniseerde systeem wordt ingedeeld onder dezelfde
post, onderverdeling of verdere onderverdeling als het complete of afgewerkte
goed of deel, is het land waarin de uiteindelijke vormgeving plaatsvindt van
elke snijkant, elk functioneel vlak of elk ander functioneel deel, mits de
voorwerpsvorm waaruit het is vervaardigd in zijn geïmporteerde toestand:
i) geen functie kon vervullen, en
ii) niet verder bewerkt is na de aanvankelijke behandeling van het uitstampen
of een andere behandeling die vereist is voor het verwijderen van het
materiaal van de smeedplaat („forging platter”) of gietvorm;
b) Als de criteria van punt a) niet zijn vervuld, is het land van oorsprong het
land van oorsprong van de voorwerpsvorm van dit hoofdstuk.
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.
GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

8201

Handgereedschappen, de volgende: spa VP
den, schoppen, houwelen, hakken, gaffels,
rieken, vorken, harken en schoffels; bij
len, houthiepen, kloofmessen en dergelijk
gereedschap om te hakken of te kloven;
zeisen, sikkels, stro- en hooimessen, heg
genscharen, wiggen en ander handgereed
schap voor de land-, tuin- of bosbouw.

8202

Handzagen; zaagbladen van alle soorten
(freeszagen en ongetande zaagbladen
daaronder begrepen).

Zoals gespecificeerd voor de onder
verdelingen

8202 10

- Handzagen

VP

8202 20

- Bladen voor lintzagen

VOV
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Omschrijving van de goederen

Primaire regels

- Bladen voor cirkelzagen (freeszagen
daaronder begrepen):

8202 31

- - Met werkzaam deel van staal

VOV

8202 39

- - Andere, delen daaronder begrepen

Zoals gespecificeerd voor de sub
onderverdelingen

ex 8202 39 (a)

- - Zaagtanden en tandsegmenten voor
cirkelzagen

VP

ex 8202 39 (b)

- - Overig

VSO

8202 40

- Zaagkettingen

Zoals gespecificeerd voor de sub
onderverdelingen

ex 8202 40 (a)

- - Zaagtanden en tandsegmenten voor
kettingzagen

VP

ex 8202 40 (b)

- - Overig

VSO

- Andere zaagbladen:

8202 91

- - Rechte zaagbladen voor metaalbewer VOV
king

8202 99

- - Overig

VOV

8203

Vijlen, raspen, tangen (ook buig-, snij- en
ponstangen), pincetten, metaalscharen
(blikscharen, plaatscharen en dergelijke),
pijpsnijders, boutenscharen, holpijpen en
dergelijk handgereedschap.

VOV

8204

Moersleutels (handgereedschap), dynamo VOV
metrische moersleutels en inbussleutels
daaronder begrepen; uitwisselbare doppen
van dopsleutels, ook indien met handvat.

8205

Handgereedschap (glassnijders daaronder VP
begrepen), elders genoemd noch elders
onder begrepen; soldeer-, blaas- en brand
lampen; bankschroeven, lijmknechten,
pijpklemmen en dergelijke, andere dan
toebehoren of delen van gereedschaps
werktuigen; aambeelden en veldsmidsen;
slijpstenen met hand- of voetaandrijving.

8206

Stellen, bestaande uit gereedschap van
twee of meer van de posten 8202 tot en
met 8205, opgemaakt voor de verkoop in
het klein.

VP
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8207

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

Verwisselbaar gereedschap voor al dan Zoals gespecificeerd voor de onder
niet mechanisch handgereedschap of verdelingen
voor gereedschapswerktuigen (bijvoor
beeld voor het stampen, stansen, draad
tappen, draadsnijden, boren, ruimen, kot
teren, frezen, draaien, vastschroeven),
daaronder begrepen trekstenen of trekma
trijzen en pers- of extrusiematrijzen voor
het bewerken van metalen, alsmede
grond- en gesteenteboren.

- Grond- en gesteenteboren:

8207 13

- - Waarvan het werkzaam deel bestaat uit
cermets

VOV

8207 19

- - Andere, delen daaronder begrepen

Zoals gespecificeerd voor de sub
onderverdelingen

ex 8207 19 (a)

- - Delen

VP

ex 8207 19 (b)

- - Overig

VSO

8207 20

- Trekstenen of trekmatrijzen en pers- of
extrusiematrijzen voor het bewerken
van metalen

VOV

8207 30

- Gereedschap voor het stampen en stan VOV
sen

8207 40

- Gereedschap voor het draadtappen en
-snijden

VOV

8207 50

- Gereedschap voor het boren, andere dan
grond- en gesteenteboren

VOV

8207 60

- Gereedschap voor het ruimen of kotte VOV
ren

8207 70

- Gereedschap voor het frezen

VOV

8207 80

- Gereedschap voor het draaien

VOV

8207 90

- Ander verwisselbaar gereedschap

VOV
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AFDELING XVI
MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL,
ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN
OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET
WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE,
ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN
HOOFDSTUK 84
Kernreactoren,

stoomketels, machines, toestellen
werktuigen; delen daarvan

en

mechanische

Primaire regel: Delen en toebehoren vervaardigd uit voorwerpsvormen:
1. Het land van oorsprong van goederen die zijn vervaardigd uit voorwerps
vormen die bij toepassing van algemene regel 2 a) voor de interpretatie van
het geharmoniseerde systeem worden ingedeeld onder dezelfde post, onder
verdeling of verdere onderverdeling als het complete of afgewerkte goed, is
het land waarin de afwerking van de voorwerpsvorm plaatsvindt, mits deze
afwerking bestond in de uiteindelijke vormgeving door middel van het ver
wijderen van materiaal (anders dan door louter slijpen of polijsten of beide) of
door vervormingsprocessen zoals buigen, hameren, persen of stampen.
2. Punt 1 hierboven is van toepassing op goederen die ingedeeld worden in
bepalingen voor delen of voor delen en toebehoren, met inbegrip van goede
ren die specifiek benoemd worden in dergelijke bepalingen.
Definitie van „assemblage van halfgeleiderproducten” voor de toepassing
van post 8473
„Assemblage van halfgeleiderproducten” betekent een wijziging van chips, die’s
of andere halfgeleiderproducten in chips, die’s of andere halfgeleiderproducten
die zijn voorzien van een behuizing („package”) of gemonteerd op een gemeen
schappelijk verbindingsmedium of die zijn verbonden en vervolgens gemonteerd.
De assemblage van halfgeleiderproducten wordt niet beschouwd als minimale
behandeling.
Aantekeningen bij het hoofdstuk
Aantekening 1: Verzameling van delen:
Indien een verandering van indeling het resultaat is van de toepassing van alge
mene regel 2 a) voor de interpretatie van het geharmoniseerde systeem op ver
zamelingen van delen die worden aangeboden als niet-samengevoegde artikelen
van een andere post of onderverdeling, blijft de oorsprong van de zelfstandige
delen voorafgaand aan een dergelijke verzameling ongewijzigd.
Aantekening 2: Assemblage van de verzameling van delen:
Goederen die zijn samengevoegd uit een verzameling van delen die bij toepas
sing van algemene regel 2 voor de interpretatie is ingedeeld zoals het samen
gevoegde goed, hebben als oorsprong het land van samenvoeging, mits de sa
menvoeging aan de primaire regel voor het goed zou hebben voldaan als alle
onderdelen afzonderlijk waren aangeboden en niet als een verzameling.
Aantekening 3: Uit elkaar nemen van goederen:
Een verandering van indeling die het resultaat is van het uit elkaar nemen van
goederen, wordt niet beschouwd als de verandering die wordt vereist krachtens
de in de tabel „lijstregels” gestelde regel. Het land van oorsprong van de uit de
goederen teruggewonnen delen is het land waarin de delen worden teruggewon
nen, tenzij de importeur, de exporteur of een persoon met een rechtmatig belang
bij het bepalen van de oorsprong van de delen op grond van verifieerbaar bewijs
aantoont dat een ander land het land van oorsprong is.
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.
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GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

ex 8443

Fotokopieerapparaten werkend met een
optisch systeem of voor contactdruk

VP

ex 8473

Geheugenmodules

VP of assemblage van halfgeleider
producten

ex 8482

Kogellagers, rollagers, naaldlagers en der Assemblage voorafgegaan door een
gelijke lagers, gemonteerd
warmtebehandeling en het kalibreren
en polĳsten van de interne en de ex
terne ring
HOOFDSTUK 85

Elektrische machines, apparaten, uitrustingsstukken, alsmede delen
daarvan; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid,
toestellen voor het opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor
televisie, alsmede delen en toebehoren van deze toestellen
Primaire regel: Delen en toebehoren vervaardigd uit voorwerpsvormen:
1. Het land van oorsprong van goederen die zijn vervaardigd uit voorwerps
vormen die bij toepassing van algemene regel 2 a) voor de interpretatie van
het geharmoniseerde systeem worden ingedeeld onder dezelfde post, onder
verdeling of verdere onderverdeling als het complete of afgewerkte goed, is
het land waarin de afwerking van de voorwerpsvorm plaatsvindt, mits deze
afwerking bestond in de uiteindelijke vormgeving door middel van het ver
wijderen van materiaal (anders dan door louter slijpen of polijsten of beide) of
door vervormingsprocessen zoals buigen, hameren, persen of stampen.
2. Punt 1 hierboven is van toepassing op goederen die ingedeeld worden in
bepalingen voor delen of voor delen en toebehoren, met inbegrip van goede
ren die specifiek benoemd worden in dergelijke bepalingen.
Definitie van „assemblage van halfgeleiderproducten” voor de toepassing
van de posten 8535, 8536, 8537, 8541 en 8542
„Assemblage van halfgeleiderproducten” betekent een wijziging van chips, die’s
of andere halfgeleiderproducten in chips, die’s of andere halfgeleiderproducten
die zijn voorzien van een behuizing („package”) of gemonteerd op een gemeen
schappelijk verbindingsmedium of die zijn verbonden en vervolgens gemonteerd.
De assemblage van halfgeleiderproducten wordt niet beschouwd als minimale
behandeling.
Aantekeningen bij het hoofdstuk
Aantekening 1: Verzameling van delen:
Indien een verandering van indeling het resultaat is van de toepassing van alge
mene regel 2 a) voor de interpretatie van het geharmoniseerde systeem op ver
zamelingen van delen die worden aangeboden als niet-samengevoegde artikelen
van een andere post of onderverdeling, blijft de oorsprong van de zelfstandige
delen voorafgaand aan een dergelijke verzameling ongewijzigd.
Aantekening 2: Assemblage van de verzameling van delen:
Goederen die zijn samengevoegd uit een verzameling van delen die bij toepas
sing van algemene regel 2 voor de interpretatie is ingedeeld zoals het samen
gevoegde goed, hebben als oorsprong het land van samenvoeging, mits de sa
menvoeging aan de primaire regel voor het goed zou hebben voldaan als alle
onderdelen afzonderlijk waren aangeboden en niet als verzameling.
Aantekening 3: Uit elkaar nemen van goederen:
Een verandering van indeling die het resultaat is van het uit elkaar nemen van
goederen, wordt niet beschouwd als de verandering die wordt vereist krachtens
de in de tabel „lijstregels” gestelde regel. Het land van oorsprong van de uit de
goederen teruggewonnen delen is het land waarin de delen worden teruggewon
nen, tenzij de importeur, de exporteur of een persoon met een rechtmatig belang
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bij het bepalen van de oorsprong van de delen op grond van verifieerbaar bewijs,
zoals oorsprongsmarkeringen op het deel zelf of documenten, aantoont dat een
ander land het land van oorsprong is.
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.
GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

ex 8501

Fotovoltaïsche modules of panelen van
kristallijn silicium

VP, met uitzondering van post 8541

8527

Ontvangtoestellen voor radio-omroep, ook VP, met uitzondering van post 8529
indien in dezelfde kast gecombineerd met
een toestel voor het opnemen of het weer
geven van geluid of met een uurwerk.

8528

Monitors en projectietoestellen, niet voor VP, met uitzondering van post 8529
zien van een ontvangtoestel voor televi
sie; ontvangtoestellen voor televisie, ook
indien met ingebouwd ontvangtoestel
voor radio-omroep of een toestel voor
het opnemen of het weergeven van geluid
of van beelden.

8535

Toestellen voor het inschakelen, uitscha VP, met uitzondering van post 8538,
kelen, omschakelen, aansluiten of ver of assemblage van halfgeleiderpro
delen van of voor het beveiligen tegen ducten
elektrische stroom (bijvoorbeeld schake
laars, zekeringen, bliksemafleiders, over
spanningsveiligheden,
golfafvlakkers,
contactdozen en contactstoppen (stekkers)
en andere verbindingsstukken, aansluitdo
zen en -kasten), voor een spanning van
meer dan 1 000 volt.

ex 8536

Toestellen voor het inschakelen, uitscha VP, met uitzondering van post 8538,
kelen, omschakelen, aansluiten of ver of assemblage van halfgeleiderpro
delen van of voor het beveiligen tegen ducten
elektrische stroom (bijvoorbeeld schake
laars, relais, zekeringen, golfafvlakkers,
contactdozen en contactstoppen (stek
kers), lamp- en buishouders en andere
verbindingsstukken, aansluitdozen en
-kasten), voor een spanning van niet
meer dan 1 000 volt.

ex 8537 10

Intelligente module voor motoraandrij VP, met uitzondering van post 8538,
ving, gebaseerd op halfgeleiders, voor of assemblage van halfgeleiderpro
de sturing van elektrische motoraandrij ducten
vers met variabele snelheidsinstellingen
voor voltage < 1 000 V

8541

Dioden, transistors en dergelijke halfge Zoals gespecificeerd voor de subpos
leiderelementen; lichtgevoelige halfgelei ten
derelementen (daaronder begrepen foto
voltaïsche cellen, ook indien samen
gevoegd tot modules of tot panelen); lu
minescentiedioden; gemonteerde piëzoelektrische kristallen.
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GS 2012-code

Primaire regels

ex 8541 (a)

Fotovoltaïsche cellen, modules of panelen
van kristallijn silicium

VP

ex 8541 (b)

overige

VP of assemblage van halfgeleider
producten

8542

Elektronische geïntegreerde schakelingen

VP of assemblage van halfgeleider
producten

AFDELING XVIII
OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN;
INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE
FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-,
CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN
-TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN,
APPARATEN
EN
TOESTELLEN;
UURWERKEN;
MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE
INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN
HOODSTUK 90
Instrumenten, apparaten en toestellen voor de fotografie en de
cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten,
medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; delen en
toebehoren daarvan
Definitie van „assemblage van halfgeleiderproducten” voor de toepassing
van de posten 9026 en 9031 „Assemblage van halfgeleiderproducten” betekent
een wijziging verandering van chips, die’s of andere halfgeleiderproducten in
chips, die’s of andere halfgeleiderproducten die zijn voorzien van een behuizing
(„package”) of gemonteerd op een gemeenschappelijk verbindingsmedium of die
zijn verbonden en vervolgens gemonteerd. De assemblage van halfgeleiderpro
ducten wordt niet beschouwd als minimale behandeling.
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.
GS 2012-code

Omschrijving van de goederen

Primaire regels

9026

Instrumenten, apparaten en toestellen voor VP, met uitzondering van post 9033,
het meten of het verifiëren van de door of assemblage van halfgeleiderpro
stroming, het peil, de druk of andere va ducten
riabele karakteristieken van vloeistoffen
of van gassen (bijvoorbeeld doorstro
mingsmeters, peiltoestellen, manometers,
warmteverbruiksmeters), andere dan in
strumenten, apparaten en toestellen, be
doeld bij post 9014, 9015, 9028 of 9032.

9031

Meet- of verificatie-instrumenten, -appara VP, met uitzondering van post 9033,
ten, -toestellen en -machines, niet ge of assemblage van halfgeleiderpro
noemd of niet begrepen onder andere pos ducten
ten van dit hoofdstuk; profielprojectietoe
stellen
HOOFDSTUK 91
Uurwerken

Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.
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Omschrijving van de goederen

Primaire regels

Horlogebanden en delen daarvan, van tex VP
tiel.

ex 9113

AFDELING XX
DIVERSE WERKEN
HOOFDSTUK 94
Meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor
bedden en dergelijke artikelen; verlichtingstoestellen, elders genoemd noch
elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en
dergelijke artikelen; geprefabriceerde bouwwerken
Aantekening bij het hoofdstuk
Voor de toepassing van de oorsprongsregels die verwijzen naar een verandering
van tariefindeling (d.w.z. verandering van post of van onderverdeling), dienen
veranderingen die resulteren uit wijzigingen in het gebruik, niet te worden be
schouwd als oorsprongverlenend.
Residuele regel voor het hoofdstuk:
Daar waar het land van oorsprong niet kan worden vastgesteld door toepassing
van de primaire regels, is het land van oorsprong van de goederen het land waar
het grootste deel van de materialen van oorsprong is, zoals bepaald op basis van
de waarde van de materialen.
GS 2012-code

ex 9401
ex 9403

ex 9405

en

Omschrijving van de goederen

Stoelen, banken en andere zitmeubelen
van keramische stoffen (andere dan die
bedoeld bij post 9402), ook indien zij
tot bed kunnen worden omgevormd, en
andere meubelen, alsmede delen daarvan,
gedecoreerd

Primaire regels

VP

Keramische verlichtingstoestellen (zoek VP
lichten en schijnwerpers daaronder begre
pen) en delen daarvan, elders genoemd
noch elders onder begrepen, gedecoreerd;
verlichte keramische aanwijzingsborden
en dergelijke artikelen, voorzien van een
vast aangebrachte lichtbron, alsmede el
ders genoemde noch elders onder begre
pen delen daarvan, gedecoreerd.
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BIJLAGE 22-02
Aanvraag Voor Een Inlichtingenblad Inf 4 En Inlichtingenblad Inf 4
Aanvraag voor een inlichtingenblad INF 4
— Leverancier (naam, volledig adres, land)
— Geadresseerde (naam, volledig adres, land)
— Factuurnummers
— Volgnummer, merken en nummers, aantal en soort colli, omschrijving van de
goederen
— Brutomassa (kg) of andere maatstaf (l, m3, enz...)
— Verklaring van de leverancier
Inlichtingenblad INF 4
— Leverancier (naam, volledig adres, land)
— Geadresseerde (naam, volledig adres, land)
— Factuurnummers
— Volgnummer, merken en nummers, aantal en soort colli, omschrijving van de
goederen
— Brutomassa (kg) of andere maatstaf (l, m3, enz...)
— Visum van de douane
— Verklaring van de leverancier
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BIJLAGE 22-03
Inleidende

aantekeningen

en lijst van oorsprongverlenende
verwerkingen

be-

of

DEEL I
INLEIDENDE AANTEKENINGEN
Aantekening 1 — Algemene inleiding
1.1. Deze bijlage bevat de regels voor alle producten, maar het feit dat een
product daarin is vermeld, betekent niet noodzakelijkerwijs dat het onder
het stelsel van algemene preferenties (SAP) valt. Bij Verordening (EU) nr.
978/2012 is (voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december
2023) vastgesteld welke producten onder het SAP vallen, wat het toepas
singsgebied van de SAP-preferenties is en welke uitsluitingen voor bepaalde
begunstigde landen gelden.
1.2. Overeenkomstig artikel 45 bevat deze bijlage de voorwaarden waarop pro
ducten als van oorsprong uit een begunstigd land worden beschouwd. Er
zijn vier verschillende soorten oorsprongsregels, al naar gelang van het
product:
a) door be- of verwerking, waarbij een maximuminhoud van niet van oor
sprong zijnde materialen niet mag worden overschreden;
b) door be- of verwerking, waardoor een product ontstaat dat onder een
andere post (viercijfercode) of onderverdeling (zescijfercode) van het
geharmoniseerde systeem valt dan de post (viercijfercode) of onderver
deling (zescijfercode) van de gebruikte materialen;
c) een specifieke be- of verwerking;
d) een be- of verwerking van geheel en al verkregen materialen.
Aantekening 2 — Structuur van de lijst
2.1. In de kolommen 1 en 2 wordt het verkregen product omschreven. Kolom 1
bevat het nummer van het hoofdstuk of de viercijfercode van de post of de
zescijfercode van de onderverdeling volgens het geharmoniseerde systeem.
Kolom 2 bevat de omschrijving van de goederen die volgens dat systeem
onder die post of dat hoofdstuk vallen. Voor elke nummercode in de ko
lommen 1 en 2 worden in kolom 3 een of meer regels („determinerende
behandelingen”) gegeven (zie ook aantekening 2.4). Deze determinerende
behandelingen hebben slechts betrekking op de niet-oorsprongsmaterialen.
Een nummer in kolom 1 voorafgegaan door „ex” betekent dat de regel in
kolom 3 alleen geldt voor het gedeelte van die post dat in kolom 2 is
omschreven.
2.2. Wanneer in kolom 1 verscheidene postnummers zijn gegroepeerd of wan
neer een hoofdstuknummer is vermeld en de omschrijving van het product
in kolom 2 derhalve in algemene bewoordingen is gesteld, dan is de regel
daarnaast in kolom 3 van toepassing op alle producten die volgens het
geharmoniseerde systeem onder de posten van het hoofdstuk of onder een
van de in kolom 1 gegroepeerde posten zijn ingedeeld.
2.3. Wanneer in de lijst verschillende regels worden gegeven voor verschillende
producten die onder dezelfde post vallen, wordt na elk streepje dat deel van
de post omschreven waarop de daarnaast, in kolom 3 vermelde regel van
toepassing is.
2.4. Wanneer in kolom 3 twee regels worden gegeven, gescheiden door het
woord „of”, kan de exporteur kiezen welke regel hij toepast.
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2.5. In de meeste gevallen is (zijn) de regel(s) in kolom 3 van toepassing op alle
in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 978/2012 vermelde begunstigde lan
den. Op sommige producten uit begunstigde landen die in aanmerking ko
men voor de bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen, zoals
vermeld in bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 978/2012, is evenwel een
minder strenge regel van toepassing. In een dergelijk geval is kolom 3
gesplitst in twee subkolommen a) en b), waarbij subkolom a) de regel bevat
voor de minst ontwikkelde begunstigde landen en subkolom b) de regel
voor alle andere begunstigde landen en voor de uitvoer uit de Europese
Unie naar een begunstigd land met het oog op bilaterale cumulatie.

Aantekening 3 — Voorbeelden van toepassing van de regels
3.1. Op producten die de oorsprong hebben verkregen en die bij de vervaardi
ging van andere producten worden gebruikt, is artikel 45, lid 2, van toe
passing ongeacht het feit of de oorsprong verkregen werd in de fabriek waar
deze producten worden gebruikt of in een andere fabriek in het begunstigde
land of de Europese Unie.

3.2. Overeenkomstig artikel 47 moet de be- of verwerking meer inhouden dan de
behandelingen die in dat artikel zijn genoemd. Indien dit niet het geval is,
komen de goederen niet in aanmerking voor het preferentiële tarief, zelfs
indien aan de voorwaarden in onderstaande lijst is voldaan.

Onder voorbehoud van de eerste alinea geven de regels in de lijst de mini
mumbewerking of -verwerking aan die vereist is; meer be- of verwerking
verleent eveneens de oorsprong; omgekeerd kan minder be- of verwerking
geen oorsprong verlenen. Mag volgens een regel een niet van oorsprong
zijnd materiaal in een bepaald productiestadium worden gebruikt, dan mag
hetzelfde materiaal ook in een vroeger productiestadium worden gebruikt.
Hetzelfde materiaal mag evenwel niet worden gebruikt in een later produc
tiestadium.

3.3. Onverminderd aantekening 3.2 geldt dat, wanneer in een regel de uitdruk
king „materialen van om het even welke post” wordt gebezigd, materialen
van alle posten (zelfs die welke onder dezelfde omschrijving en dezelfde
post vallen als het product) mogen worden gebruikt, onder voorbehoud van
de specifieke beperkingen die de regel kan bevatten.

Wanneer echter de uitdrukking „vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met inbegrip van andere materialen van post …” of „ver
vaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van
andere materialen van dezelfde post als het product” wordt gebezigd, mogen
materialen van alle posten worden gebruikt, met uitzondering van die welke
onder dezelfde omschrijving in kolom 2 vallen als het product.

3.4. Wanneer volgens een regel in de lijst een product van meer dan één mate
riaal mag worden vervaardigd, betekent dit dat één of meer van deze ma
terialen kunnen worden gebruikt. Het is niet noodzakelijk dat zij alle worden
gebruikt.

3.5. Wanneer volgens een regel in de lijst een product van een bepaald materiaal
moet worden vervaardigd, betekent dit niet dat geen andere materialen
mogen worden gebruikt die vanwege hun aard niet aan de regel kunnen
voldoen.

Aantekening 4 — Algemene bepalingen betreffende bepaalde landbouwpro
ducten
4.1. Landbouwproducten die zijn ingedeeld onder de hoofdstukken 6, 7, 8, 9, 10
en 12 en post 2401 die zijn gekweekt of geoogst in een begunstigd land,
worden behandeld als van oorsprong uit dat land, zelfs indien zij zijn
gekweekt uit zaden, bollen, wortels, stekken, enten, scheuten, knoppen of
andere levende delen van planten uit een ander land.
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4.2. Wanneer de hoeveelheid niet van oorsprong zijnde suiker in een bepaald
product een bepaalde limiet niet mag overschrijden, wordt, bij de berekening
van die limiet, rekening gehouden met het gewicht van suiker van post 1701
(sacharose) en 1702 (bv. fructose, glucose, lactose, maltose, isoglucose of
invertsuiker) die bij de vervaardiging van het eindproduct is gebruikt en bij
de vervaardiging van niet van oorsprong zijnde producten die in het eind
product zijn opgenomen.
Aantekening 5 — Terminologie in verband met bepaalde textielproducten
5.1. De term „natuurlijke vezels” in de lijst heeft betrekking op andere dan
kunstmatige of synthetische vezels, met inbegrip van afval, in het stadium
vóór het spinnen. Tenzij anders vermeld, omvat de term vezels die zijn
gekaard, gekamd of anderszins bewerkt, doch niet gesponnen.
5.2. De term „natuurlijke vezels” omvat paardenhaar van post 0503, zijde van de
posten 5002 en 5003, wol, fijn of grof haar van de posten 5101 tot en met
5105, katoen van de posten 5201 tot en met 5203 en andere plantaardige
vezels van de posten 5301 tot en met 5305.
5.3. De termen „textielmassa”, „chemische stoffen” en „materialen voor het ver
vaardigen van papier” in de lijst hebben betrekking op materialen die niet
onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 vallen, maar die gebruikt kunnen
worden bij de vervaardiging van kunstmatige, synthetische of papieren ve
zels of garens.
5.4. De term „synthetische en kunstmatige stapelvezels” in de lijst heeft betrek
king op kabel van synthetische of kunstmatige filamenten, op synthetische
of kunstmatige stapelvezels en op synthetisch of kunstmatig afval van de
posten 5501 tot en met 5507.
Aantekening 6 — Toegestane afwijkingen voor producten die gemaakt zijn
van een mengsel van textielmaterialen
6.1. Indien voor een bepaald product in de lijst naar deze aantekening wordt
verwezen, zijn de in kolom 3 van de lijst genoemde voorwaarden niet van
toepassing op basistextielmaterialen die bij de vervaardiging zijn gebruikt en
die, samen genomen, ten hoogste 10 % van het totale gewicht van alle
gebruikte basistextielmaterialen uitmaken. (Zie ook de aantekeningen 6.3
en 6.4)
6.2. De in aantekening 6.1 genoemde afwijking is evenwel slechts van toepas
sing op gemengde producten die van twee of meer basistextielmaterialen
zijn vervaardigd.
Basistextielmaterialen zijn:
zijde;
wol;
grof haar;
fijn haar;
paardenhaar (crin);
katoen;
papier en materialen voor het vervaardigen van papier;
vlas;
hennep;
jute en andere bastvezels;
sisal en andere textielvezels van het geslacht „agave”;
kokosvezels, abaca, ramee en andere plantaardige textielvezels;
synthetische filamenten;
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kunstmatige filamenten;
filamenten die elektriciteit geleiden;
synthetische stapelvezels van polypropyleen;
synthetische stapelvezels van polyester;
synthetische stapelvezels van polyamide;
synthetische stapelvezels van polyacrylonitril;
synthetische stapelvezels van polyimide;
synthetische stapelvezels van polytetrafluorethyleen;
synthetische stapelvezels van poly(fenyleensulfide );
synthetische stapelvezels van poly(vinylchloride);
andere synthetische stapelvezels;
kunstmatige stapelvezels van viscose;
andere kunstmatige stapelvezels;
garen van polyurethaan met soepele segmenten van polyether, al dan niet
omwoeld;
garen van polyurethaan met soepele segmenten van polyester, al dan niet
omwoeld;
producten van post 5605 (metaalgarens) met strippen bestaande uit een kern
van aluminiumfolie of een kern van kunststoffolie, al dan niet bedekt met
aluminiumpoeder, met een breedte van niet meer dan 5 mm, welke kern met
behulp van een doorzichtig of gekleurd kleefmiddel tussen twee strippen
kunststof is aangebracht;
andere producten van post 5605;
glasvezel;
metaalvezels.
Voorbeeld:
Garen van post 5205, vervaardigd van katoenvezels van post 5203 en van
synthetische stapelvezels van post 5506, is een gemengd garen. Derhalve
mogen niet van oorsprong zijnde synthetische stapelvezels die niet voldoen
aan de regels van oorsprong worden gebruikt tot 10 % van het gewicht van
het garen.
Voorbeeld:
Een weefsel van wol van post 5112, vervaardigd van garens van wol van
post 5107 en van synthetische garens van stapelvezels van post 5509, is een
gemengd weefsel. Derhalve mogen synthetische garens die niet voldoen aan
de regels van oorsprong, of garens van wol die niet voldoen aan de regels
van oorsprong, of een combinatie van deze twee soorten garens worden
gebruikt, mits het totale gewicht ervan niet hoger is dan 10 % van het
gewicht van het weefsel.
Voorbeeld:
Getufte textielstoffen van post 5802, vervaardigd van garens van katoen van
post 5205 en van weefsels van katoen van post 5210, is slechts een ge
mengd product wanneer het katoenweefsel zelf een gemengd product is,
vervaardigd van onder twee verschillende posten ingedeelde garens, of wan
neer de gebruikte katoengarens zelf gemengde garens zijn.
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Voorbeeld:
Indien de betrokken getufte textielstoffen zijn vervaardigd uit katoengarens
van post 5205 en uit synthetisch weefsel van post 5407, zijn de gebruikte
garens uiteraard van twee verschillende soorten basistextielmateriaal ge
maakt en zijn de getufte textielstoffen bijgevolg een gemengd product.
6.3. Voor producten bevattende garen „van polyurethaan met soepele segmenten
van polyether, ook indien omwoeld” bedraagt de toegestane afwijking voor
dit garen ten hoogste 20 %.
6.4. Voor producten met „strippen bestaande uit een kern van aluminiumfolie of
een kern van kunststoffolie, al dan niet bedekt met aluminiumpoeder, met
een breedte van niet meer dan 5 mm, welke kern met behulp van een
doorzichtig of gekleurd kleefmiddel tussen twee strippen kunststof is aange
bracht” bedraagt de toegestane afwijking voor de strippen 30 %.
Aantekening 7 — Andere toegestane afwijkingen voor bepaalde textielpro
ducten
7.1. Voor textielproducten die in de lijst van een voetnoot zijn voorzien die naar
deze aantekening verwijst, mogen textielmaterialen die niet voldoen aan de
regel in kolom 3 van de lijst voor het betrokken geconfectioneerde product,
worden gebruikt voor zover deze onder een andere post vallen dan het
product en de waarde niet hoger is dan 8 % van de prijs af fabriek van
het product.
7.2. Onverminderd aantekening 7.3 mogen materialen die niet onder de hoofd
stukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld, vrij worden gebruikt bij de ver
vaardiging van textielproducten, ongeacht of zij textiel bevatten.
Voorbeeld:
Wanneer volgens een regel in de lijst voor een bepaald textielartikel, zoals
een broek, garen moet worden gebruikt, dan sluit dit het gebruik van ar
tikelen van metaal, zoals knopen, niet uit, omdat deze niet onder de hoofd
stukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld. Om dezelfde reden is het gebruik
van bijvoorbeeld ritssluitingen toegelaten, al bevatten deze normalerwijze
ook textiel.
7.3. Wanneer een percentageregel van toepassing is, moet met de waarde van de
materialen die niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld,
rekening worden gehouden bij de berekening van de waarde van de ge
bruikte materialen die niet van oorsprong zijn.
Aantekening 8 — Definitie van specifieke en eenvoudige behandelingen van
bepaalde producten van hoofdstuk 27
8.1. Onder „specifieke behandeling” in de zin van de posten ex 2707 en 2713
wordt verstaan:
a) vacuümdistillatie;
b) herdistillatie volgens een proces van ver doorgevoerde splitsing (1);
c) kraken;
d) reforming;
e) extractie met behulp van selectieve oplosmiddelen;
f) een bewerking bestaande uit alle navolgende behandelingen: behandelen
met geconcentreerd zwavelzuur, met rokend zwavelzuur of met zwavel
zuuranhydride; neutraliseren met behulp van alkalische stoffen; ontkleu
ren en zuiveren met behulp van van nature actieve aarde, van geacti
veerde aarde, van actieve koolstof of van bauxiet;
g) polymeriseren;
h) alkyleren;
i) isomeriseren.
(1) Zie aanvullende aantekening (GN) 5 b) op hoofdstuk 27 van de gecombineerde nomen
clatuur.

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 408
▼B
8.2. Onder „specifieke behandeling” in de zin van de posten 2710, 2711 en 2712
wordt verstaan:
a) vacuümdistillatie;
b) herdistillatie volgens een proces van ver doorgevoerde splitsing (1);
c) kraken;
d) reforming;
e) extractie met behulp van selectieve oplosmiddelen;
f)

een bewerking bestaande uit alle navolgende behandelingen: behandelen
met geconcentreerd zwavelzuur, met rokend zwavelzuur of met zwavel
zuuranhydride; neutraliseren met behulp van alkalische stoffen; ontkleu
ren en zuiveren met behulp van van nature actieve aarde, van geacti
veerde aarde, van actieve koolstof of van bauxiet;

g) polymeriseren;
h) alkyleren;
(ij) isomeriseren;
k) uitsluitend voor de zware oliën van post ex 2710: ontzwavelen met
gebruikmaking van waterstof, waardoor het zwavelgehalte van de be
handelde producten met ten minste 85 % wordt verlaagd (methode
ASTM D 1266-59 T);
l)

uitsluitend voor de producten van post 2710: ontparaffineren, anders dan
door enkel filtreren;

m) uitsluitend voor de zware oliën van post ex 2710: behandelen met wa
terstof, uitgezonderd ontzwavelen, waarbij de waterstof actief deelneemt
aan een scheikundige reactie die, met behulp van een katalysator, onder
een druk van meer dan 20 bar en bij een temperatuur van meer dan
250 °C wordt teweeggebracht. Verdere behandeling, met waterstof, van
smeeroliën van post ex 2710 die in het bijzonder verbetering van de
kleur of de stabiliteit ten doel heeft (bijvoorbeeld „hydrofinishing” of
ontkleuren), wordt daarentegen niet als een specifieke behandeling aan
gemerkt;
n) uitsluitend voor stookolie van post ex 2710: atmosferische distillatie,
mits deze producten, distillatieverliezen inbegrepen, voor minder dan
30 % van het volume overdistilleren bij 300 °C, bepaald volgens de
methode ASTM D 86;
o) uitsluitend voor andere zware oliën dan gasolie of stookolie van post
ex 2710: behandelen met gebruikmaking van hoogfrequente glimontla
ding.
p) uitsluitend voor de producten van ex 2712, andere dan vaseline, ozoke
riet, montaanwas, turfwas en paraffine, met een oliegehalte van minder
dan 0,75 gewichtspercenten: olieafscheiding door gefractioneerde kris
tallisatie.
8.3. Wat de posten ex 2707 en 2713 betreft, wordt geen oorsprong verleend door
eenvoudige behandelingen zoals reinigen, decanteren, ontzouten, afsplitsen
van water, filtreren, kleuren, merken, het verkrijgen van een bepaald zwa
velgehalte door het mengen van producten met uiteenlopende zwavelgehal
tes, alle combinaties van die behandelingen of soortgelijke behandelingen.
(1) Zie aanvullende aantekening (GN) 5 b) op hoofdstuk 27 van de gecombineerde nomen
clatuur.
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DEEL II
LIJST VAN PRODUCTEN EN OORSPRONGVERLENENDE BE- OF VERWERKINGEN
Post van het gehar
moniseerd systeem

Omschrijving

Determinerende behandeling (be- of verwerkingen waardoor niet-oor
sprongsmaterialen de oorsprong verkrijgen)

(1)

(2)

(3)

Hoofdstuk 1

Levende dieren

Alle dieren van hoofdstuk 1 zijn geheel en al verkregen

Hoofdstuk 2

Vlees en eetbare slachtafvallen

Vervaardiging waarbij al het vlees en het eetbare vleesafval in
de producten van dit hoofdstuk geheel en al verkregen zijn

ex Hoofdstuk 3

Vis, schaaldieren, weekdieren Alle vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde wa
en andere ongewervelde water terdieren zijn geheel en al verkregen
dieren, met uitzondering van:

0304

Visfilets en ander visvlees (ook Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3
indien fijngemaakt), vers, ge geheel en al verkregen zijn
koeld of bevroren

0305

Vis, gedroogd, gezouten of ge Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3
pekeld; gerookte vis, ook in geheel en al verkregen zijn
dien voor of tijdens het roken
gekookt; meel, poeder en pel
lets, van vis, geschikt voor
menselijke consumptie

ex 0306

Schaaldieren, ook indien ont Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3
daan van de schaal, gedroogd, geheel en al verkregen zijn
gezouten of gepekeld; schaal
dieren in de schaal, gestoomd
of in water gekookt, ook in
dien gekoeld, bevroren, ge
droogd, gezouten of gepekeld;
meel, poeder en pellets van
schaaldieren, geschikt voor
menselijke consumptie

ex 0307

Weekdieren, ook indien ont Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3
daan van de schaal, gedroogd, geheel en al verkregen zijn
gezouten of gepekeld; onge
wervelde waterdieren, andere
dan schaal- en weekdieren, ge
droogd, gezouten of gepekeld;
meel, poeder en pellets, van
ongewervelde waterdieren, an
dere dan schaaldieren, geschikt
voor menselijke consumptie

Hoofdstuk 4

Melk en zuivelproducten; vo Vervaardiging waarbij:
geleieren; natuurhoning; eet
bare producten van dierlijke — alle gebruikte materialen van hoofdstuk 4 geheel en al ver
oorsprong, elders genoemd
kregen zijn; en
noch elders onder begrepen;
— het gewicht van de gebruikte suiker (1) niet hoger is dan
40 % van het gewicht van het eindproduct
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Post van het gehar
moniseerd systeem

Omschrijving

Determinerende behandeling (be- of verwerkingen waardoor niet-oor
sprongsmaterialen de oorsprong verkrijgen)

(1)

(2)

(3)

ex Hoofdstuk 5

Andere producten van dierlijke
oorsprong, elders genoemd
noch elders onder begrepen,
met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post

Ex 0511 91

Niet eetbare kuit en hom

Alle kuit en hom is geheel en al verkregen

Hoofdstuk 6

Levende planten en producten
van de bloementeelt

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 6
geheel en al verkregen zijn

Hoofdstuk 7

Groenten, planten, wortels en Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 7
knollen, voor voedingsdoelein geheel en al verkregen zijn
den

Hoofdstuk 8

Fruit; schillen van citrusvruch Vervaardiging waarbij:
ten en van meloenen
— alle gebruikte fruit, schillen van citrusvruchten en van me
loenen van hoofdstuk 8 geheel en al verkregen zijn, en
— het gewicht van de gebruikte suiker (1) niet hoger is dan
40 % van het gewicht van het eindproduct

Hoofdstuk 9

Koffie, thee, maté en specerij Vervaardiging uit materialen van om het even welke post
en;

Hoofdstuk 10

Granen

ex Hoofdstuk 11

Producten van de meelindus Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van de hoofd
trie; mout; zetmeel; inuline; stukken 10 en 11, van de posten 0701 en 2303 en de onder
tarwegluten, met uitzondering verdeling 0710 10 geheel en al verkregen zijn
van:

ex 1106

Meel, gries en poeder van ge Drogen en malen van peulgroenten van post 0708
droogde zaden van peulgroen
ten bedoeld bij post 0713

Hoofdstuk 12

Oliehoudende zaden en vruch Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
ten; allerlei zaden, zaaigoed en uitzondering van die van het product
vruchten; planten voor indu
strieel en voor geneeskundig
gebruik; stro en voeder

Hoofdstuk 13

Gommen, harsen en andere Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, waar
plantensappen en planten bij het gewicht van de gebruikte suiker (1) niet hoger is dan
extracten
40 % van het gewicht van het eindproduct

Hoofdstuk 14

Plantaardige
grondstoffen; Vervaardiging uit materialen van om het even welke post
plantaardige producten, elders
genoemd noch elders onder be
grepen

ex Hoofdstuk 15

Vetten en oliën (dierlijke en Vervaardiging uit materialen van om het even welke onderver
plantaardige) en dissociatiepro deling, met uitzondering van die van dezelfde onderverdeling als
ducten daarvan; bewerkt spijs het product
vet; was van dierlijke of van
plantaardige oorsprong, met
uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk
10 geheel en al verkregen zijn
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Post van het gehar
moniseerd systeem

Omschrijving

Determinerende behandeling (be- of verwerkingen waardoor niet-oor
sprongsmaterialen de oorsprong verkrijgen)

(1)

(2)

(3)

1501 tot en met
1504

Varkensvet en vet van gevo Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
gelte, rund- schapen- of geiten uitzondering van die van het product
vet, van vis enz.

1505, 1506 en
1520

Wolvet en daaruit verkregen Vervaardiging uit materialen van om het even welke post
vetstoffen, lanoline daaronder
begrepen. Andere dierlijke vet
ten en oliën, alsmede fracties
daarvan, ook indien geraffi
neerd, doch niet chemisch ge
wijzigd. Glycerol, ruw; Glyce
rolwater en glycerollogen.

1509 en 1510

Olijfolie en fracties daarvan

Vervaardiging waarbij alle gebruikte plantaardige materialen ge
heel en al verkregen zijn

1516 en 1517

Dierlijke en plantaardige vetten
en oliën, alsmede fracties daar
van, geheel of gedeeltelijk ge
hydrogeneerd, veresterd, op
nieuw veresterd of geëlaïdini
seerd, ook indien geraffineerd,
doch niet verder bereid

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van materialen van dezelfde post als het product,
waarbij het gewicht van alle gebruikte materialen van hoofdstuk
4 niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het eind
product

Margarine; mengsels en berei
dingen, voor menselijke con
sumptie, van dierlijke of plant
aardige vetten of oliën of van
fracties van verschillende vet
ten en oliën bedoeld bij dit
hoofdstuk, andere dan de vet
ten en oliën of fracties daar
van, bedoeld bij post 1516
Hoofdstuk 16

Bereidingen van vlees, van vis, Vervaardiging:
van schaaldieren, van weekdie
ren of van andere ongewer — uit materialen van om het even welke post, met uitzondering
van vlees en eetbaar vleesafval van hoofdstuk 2 en uit vlees
velde waterdieren
en eetbaar vleesafval van hoofdstuk 16 verkregen materialen
van hoofdstuk 2, en
— waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3 en uit vis,
schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdie
ren van hoofdstuk 3 verkregen materialen van hoofdstuk 16
geheel en al verkregen zijn

ex Hoofdstuk 17

Suiker en suikerwerk, met uit Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
zondering van:
uitzondering van die van het product

ex 1702

Andere suiker, chemisch zui
vere lactose en glucose (levu
lose) daaronder begrepen, in
vaste
vorm;
suikerstroop;
kunsthoning, ook indien met
natuurhoning vermengd; kara
mel

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van materialen van dezelfde post als het product,
waarbij het gewicht van alle gebruikte materialen van de posten
1101 tot en met 1108, 1701 en 1703 niet hoger is dan 30 % van
het gewicht van het eindproduct

ex 1702

Chemisch zuivere maltose en
chemisch zuivere fructose

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
inbegrip van andere materialen van post 1702

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 412
▼B
Post van het gehar
moniseerd systeem

Omschrijving

Determinerende behandeling (be- of verwerkingen waardoor niet-oor
sprongsmaterialen de oorsprong verkrijgen)

(1)

(2)

(3)

Suikerwerk zonder cacao (witte
chocolade daaronder begrepen)

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product, waarbij:

1704

— het afzonderlijke gewicht van de gebruikte suiker (1) en van
de materialen van hoofdstuk 4 niet hoger is dan 40 % van
het gewicht van het eindproduct, en
— het gewicht van de gebruikte suiker (1) en van de materialen
van hoofdstuk 4 tezamen genomen niet hoger is dan 60 %
van het gewicht van het eindproduct
Hoofdstuk 18

Cacao en bereidingen daarvan

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product, waarbij
— het afzonderlijke gewicht van de gebruikte suiker (1) en van
de materialen van hoofdstuk 4 niet hoger is dan 40 % van
het gewicht van het eindproduct, en
— het gewicht van de gebruikte suiker (1) en van de materialen
van hoofdstuk 4 tezamen genomen niet hoger is dan 60 %
van het gewicht van het eindproduct

Hoofdstuk 19

Bereidingen van graan, van
meel, van zetmeel of van melk;
gebak

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product, waarbij:
— het gewicht van de materialen van de hoofdstukken 2, 3 en
16 niet hoger is dan 20 % van het gewicht van het eind
product, en
— het gewicht van de materialen van de posten 1006, 1101 en
1108 niet hoger is dan 20 % van het gewicht van het eind
product, en
— het afzonderlijke gewicht van de gebruikte suiker (1) en van
de materialen van hoofdstuk 4 niet hoger is dan 40 % van
het gewicht van het eindproduct, en
— het gewicht van de gebruikte suiker (1) en van de materialen
van hoofdstuk 4 tezamen genomen niet hoger is dan 60 %
van het gewicht van het eindproduct

ex Hoofdstuk 20

Bereidingen van groenten, van
vruchten en van andere plan
tendelen, met uitzondering
van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van materialen van dezelfde post als het product,
waarbij het gewicht van de gebruikte suiker (1) niet hoger is dan
40 % van het gewicht van het eindproduct

2002 en 2003

Tomaten, paddenstoelen en
truffels, op andere wijze bereid
of verduurzaamd dan in azijn
of azijnzuur

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van de hoofd
stukken 7 en 8 geheel en al verkregen zijn

ex Hoofdstuk 21

Diverse producten voor mense Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
lijke consumptie, met uitzon uitzondering van die van het product, waarbij:
dering van:
— het afzonderlijke gewicht van de gebruikte suiker (1) en van
de materialen van hoofdstuk 4 niet hoger is dan 40 % van
het gewicht van het eindproduct, en
— het gewicht van de gebruikte suiker (1) en van de materialen
van hoofdstuk 4 tezamen genomen niet hoger is dan 60 %
van het gewicht van het eindproduct
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(1)

(2)

(3)

2103

Sauzen en preparaten voor sau
zen; samengestelde kruiderijen
en dergelijke producten; mos
terdmeel en bereide mosterd:
- Sauzen en preparaten voor Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
sauzen; samengestelde krui uitzondering van die van het product. Mosterdmeel en bereide
derijen en dergelijke produc mosterd mogen evenwel worden gebruikt
ten
- Mosterdmeel
mosterd

Hoofdstuk 22

en

bereide

Dranken,
alcoholhoudende
vloeistoffen en azijn

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product en van de posten 2207 en
2208, waarbij:
— alle gebruikte materialen van de onderverdelingen 0806 10,
2009 61 en 2009 69 geheel en al verkregen zijn
— het afzonderlijke gewicht van de gebruikte suiker en van de
materialen van hoofdstuk 4, niet hoger is dan 40 % van het
gewicht van het eindproduct, en
— het gewicht van de gebruikte suiker en van de materialen
van hoofdstuk 4 tezamen genomen niet hoger is dan 60 %
van het gewicht van het eindproduct

ex Hoofdstuk 23

Resten en afval van de voed Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
selindustrie; bereid voedsel uitzondering van die van het product
voor dieren, met uitzondering
van:

ex 2303

Afval van zetmeelfabrieken

2309

Bereidingen van de soort ge Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
bruikt voor het voederen van uitzondering van die van het product, waarbij:
dieren
— alle gebruikte materialen van hoofdstukken 2 en 3 geheel en
al verkregen zijn, en

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van materialen van dezelfde post als het product,
waarbij het gewicht van de gebruikte materialen van hoofdstuk
10 niet hoger is dan 20 % van het gewicht van het eindproduct

— het gewicht van de materialen van de hoofdstukken 10 en 11
en van post 2302 en 2303 niet hoger is dan 20 % van het
gewicht van het eindproduct, en
— het afzonderlijke gewicht van de gebruikte suiker (1) en van
de materialen van hoofdstuk 4, niet hoger is dan 40 % van
het gewicht van het eindproduct, en
— het gewicht van de gebruikte suiker en van de materialen
van hoofdstuk 4 tezamen genomen niet hoger is dan 60 %
van het gewicht van het eindproduct
ex Hoofdstuk 24

Tabak en tot verbruik bereide Vervaardiging uit materialen van om het even welk product,
tabakssurrogaten, met uitzon waarbij het gewicht van de gebruikte materialen van hoofdstuk
24 niet hoger is dan 30 % van het totale gewicht van de ge
dering van:
bruikte materialen van hoofdstuk 24

2401

Ruwe en niet tot verbruik be Alle ruwe en niet tot verbruik bereide tabak en afvallen van
reide tabak; afvallen van tabak tabel van hoofdstuk 24 zijn geheel en al verkregen

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 414
▼B
Post van het gehar
moniseerd systeem

Omschrijving

Determinerende behandeling (be- of verwerkingen waardoor niet-oor
sprongsmaterialen de oorsprong verkrijgen)

(1)

(2)

(3)

2402

Sigaren, cigarillo’s en sigaret Vervaardiging uit materialen van om het even welk product, met
ten, van tabak of van tabaks uitzondering van die van het product en van post 2403, waarbij
het gewicht van de gebruikte materialen van post 2401 niet
surrogaten
hoger is dan 50 % van het totale gewicht van de gebruikte
materialen van post 2401

ex Hoofdstuk 25

Zout; zwavel; aarde en steen; Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
gips, kalk en cement, met uit uitzondering van die van het product
zondering van:
of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2519

Natuurlijk
magnesiumcarbo Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
naat (magnesiet), fijngemaakt, uitzondering van die van het product. Natuurlijk magnesiumcar
in hermetisch gesloten reci bonaat (magnesiet) mag evenwel worden gebruikt
piënten, en magnesiumoxide,
ook indien zuiver, met uitzon
dering van gesmolten magnesia
of doodgebrande magnesia
(gesinterd)

Hoofdstuk 26

Ertsen, slakken en assen

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product

ex Hoofdstuk 27

Minerale brandstoffen, aardolie
en distillatieproducten daarvan;
bitumineuze stoffen; minerale
was, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product
of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2707

2710

Oliën waarin het gewicht van
de aromatische bestanddelen
dat van de niet-aromatische be
standdelen overtreft, zijnde
soortgelijke producten als mi
nerale oliën verkregen bij het
distilleren van hoge-tempera
tuur-steenkoolteer, die voor
65 % of meer van hun volume
overdistilleren bij een tempera
tuur van 250 °C of minder
(mengsels van benzol en van
benzine daaronder begrepen),
bestemd om te worden ge
bruikt als motorbrandstof of
als andere brandstof
Aardolie en olie uit bitumi
neuze mineralen, andere dan
ruwe; preparaten die 70 of
meer gewichtspercenten aard
olie of olie uit bitumineuze mi
neralen bevatten en waarvan
het karakter door deze olie
wordt bepaald, elders genoemd
noch elders onder begrepen;
afvalolie

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (2)
of
Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder
een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Mate
rialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden
gebruikt, mits de totale waarde ervan niet hoger is dan 50 % van
de prijs af fabriek van het product

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (3)
of
Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder
een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Mate
rialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden
gebruikt, mits de totale waarde ervan niet hoger is dan 50 % van
de prijs af fabriek van het product
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(1)
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2711

Aardgas en andere gasvormige
koolwaterstoffen

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (3)
of
Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder
een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Mate
rialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden
gebruikt, mits de totale waarde ervan niet hoger is dan 50 % van
de prijs af fabriek van het product

2712

Vaseline; paraffine, microkris
tallijne was uit aardolie, „slack
wax”, ozokeriet, montaanwas,
turfwas, andere minerale was
en dergelijke door synthese of
op andere wijze verkregen pro
ducten, ook indien gekleurd

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (3)
of
Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder
een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Mate
rialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden
gebruikt, mits de totale waarde ervan niet hoger is dan 50 % van
de prijs af fabriek van het product

2713

Petroleumcokes, petroleumbi Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (2)
tumen en andere residuen van
aardolie of van olie uit bitumi of
neuze mineralen
Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder
een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Mate
rialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden
gebruikt, mits de totale waarde ervan niet hoger is dan 50 % van
de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 28

Anorganische chemische pro
ducten; anorganische of orga
nische verbindingen van edele
metalen, van radioactieve ele
menten, van zeldzame aard
metalen en van isotopen, met
uitzondering van:

(a) Minstontwikkelde landen
(hierna „MOL’s” genoemd)
Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van
dezelfde post als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product
of

(b) Andere begunstigde landen
Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van de
zelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt,
mits de totale waarde ervan
niet hoger is dan 20 % van de
prijs af fabriek van het product
of

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
Vervaardiging waarbij de rialen niet hoger is dan 50 %
waarde van alle gebruikte ma van de prijs af fabriek van het
terialen niet hoger is dan 70 % product
van de prijs af fabriek van het
product
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(1)

(2)

(3)

ex 2811

Zwaveltrioxide

(a) MOL’s
Vervaardiging
dioxide

ex 2840

Natriumperboraat

(b) Andere begunstigde landen
uit

zwavel Vervaardiging
dioxide

uit

zwavel

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit dinatriumte Vervaardiging uit dinatriumte
traboraatpentahydraat
traboraatpentahydraat
of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

2843

Edele metalen in colloïdale Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
toestand; anorganische of orga inbegrip van andere materialen van post 2843
nische verbindingen van edele
metalen, al dan niet chemisch
welbepaald; amalgamen van
edele metalen

ex 2852

- Kwikverbindingen van in (a) MOL’s
wendige ethers, alsmede ha
logeen-, sulfo-, nitro- en ni Vervaardiging uit materialen
trosoderivaten daarvan
van om het even welke post.
De waarde van alle gebruikte
materialen van post 2909 mag
evenwel niet hoger zijn dan
20 % van de prijs af fabriek
van het product

- Kwikverbindingen van nu
cleïnezuren en zouten daar
van, al dan niet chemisch
welbepaald; andere hetero
cyclische verbindingen

(b) Andere begunstigde landen
Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post.
De waarde van alle gebruikte
materialen van post 2909 mag
evenwel niet hoger zijn dan
20 % van de prijs af fabriek
van het product

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post.
De waarde van de gebruikte
materialen van de posten 2852,
2932, 2933 en 2934 mag
evenwel niet hoger zijn dan
20 % van de prijs af fabriek
van het product

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post.
De waarde van de gebruikte
materialen van de posten 2852,
2932, 2933 en 2934 mag even
wel niet hoger zijn dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product
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ex Hoofdstuk 29

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Organische chemische produc (a) MOL’s
ten, met uitzondering van:
Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van
dezelfde post als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

(b) Andere begunstigde landen
Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van de
zelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt,
mits de totale waarde ervan
niet hoger is dan 20 % van de
prijs af fabriek van het product
of

of
Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product
ex 2905

Metaalalcoholaten van alcohol
bedoeld bij deze post en van
ethanol met uitzondering van:

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met inbegrip van andere mate
rialen van post 2905. Metaal
alcoholaten van deze post mo
gen evenwel worden gebruikt,
mits de totale waarde ervan
niet hoger is dan 20 % van
de prijs af fabriek van het pro
duct

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met inbegrip van andere materi
alen van post 2905. Metaalalco
holaten van deze post mogen
evenwel worden gebruikt, mits
de totale waarde ervan niet ho
ger is dan 20 % van de prijs af
fabriek van het product
of

of
Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product
2905 43;
2905 44;
2905 45

Mannitol; D-glucitol (sorbitol);
Glycerol

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke onder
verdeling, met uitzondering
van materialen van dezelfde
onderverdeling als het product.
Materialen van dezelfde onder
verdeling als het product mo
gen evenwel worden gebruikt,
mits de totale waarde ervan
niet hoger is dan 20 % van
de prijs af fabriek van het pro
duct

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke onder
verdeling, met uitzondering van
materialen van dezelfde onder
verdeling als het product. Mate
rialen van dezelfde onderver
deling als het product mogen
evenwel worden gebruikt, mits
de totale waarde ervan niet ho
ger is dan 20 % van de prijs af
fabriek van het product
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2915

ex 2932

Verzadigde eenwaardige acy
clische carbonzuren, daarvan
afgeleide anhydriden, halogeni
den, peroxiden en peroxyzuren,
halogeen-, sulfo-, nitro en ni
trosoderivaten van deze pro
ducten

- Inwendige ethers, alsmede
halogeen-, sulfo-, nitro- en
nitrosoderivaten daarvan

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post.
De waarde van alle gebruikte
materialen van de posten 2915
en 2916 mag evenwel niet ho
ger zijn dan 20 % van de prijs
af fabriek van het product

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post.
De waarde van alle gebruikte
materialen van de posten 2915
en 2916 mag evenwel niet ho
ger zijn dan 20 % van de prijs
af fabriek van het product

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post.
De waarde van alle gebruikte
materialen van post 2909 mag
evenwel niet hoger zijn dan
20 % van de prijs af fabriek
van het product

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post.
De waarde van alle gebruikte
materialen van post 2909 mag
evenwel niet hoger zijn dan
20 % van de prijs af fabriek
van het product

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

- Cyclische acetalen en inwen (a) MOL’s
dige hemiacetalen, alsmede
halogeen-, sulfo-, nitro- en Vervaardiging uit materialen
nitrosoderivaten daarvan
van om het even welke post

2933

Heterocyclische verbindingen
met uitsluitend één of meer
stikstofatomen als heteroatoom

(b) Andere begunstigde landen
Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post.
De waarde van alle gebruikte
materialen van de posten 2932
en 2933 mag evenwel niet ho
ger zijn dan 20 % van de prijs
af fabriek van het product

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post.
De waarde van alle gebruikte
materialen van de posten 2932
en 2933 mag evenwel niet ho
ger zijn dan 20 % van de prijs
af fabriek van het product
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(1)

(2)

(3)

2934

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Nucleïnezuren en zouten daar (a) MOL’s
van, al dan niet chemisch wel
bepaald; andere heterocycli Vervaardiging uit materialen
sche verbindingen
van om het even welke post.
De waarde van alle gebruikte
materialen van de posten 2932,
2933 en 2934 mag evenwel
niet hoger zijn dan 20 % van
de prijs af fabriek van het pro
duct

(b) Andere begunstigde landen
Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post.
De waarde van alle gebruikte
materialen van de posten 2932,
2933 en 2934 mag evenwel niet
hoger zijn dan 20 % van de
prijs af fabriek van het product
of

of
Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Hoofdstuk 30

Farmaceutische producten

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post

Hoofdstuk 31

Kunstmest

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van
dezelfde post als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van de
zelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt,
mits de totale waarde ervan
niet hoger is dan 20 % van de
prijs af fabriek van het product
of

of
Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Hoofdstuk 32

Looi- en verfextracten; looi
zuur (tannine) en derivaten
daarvan; pigmenten en andere
kleur- en verfstoffen; verf en
vernis; mastiek; inkt

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van
dezelfde post als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van de
zelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt,
mits de totale waarde ervan
niet hoger is dan 20 % van de
prijs af fabriek van het product
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(1)

(2)

(3)

ex Hoofdstuk 33

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Etherische oliën en harsaro (a) MOL’s
ma’s; parfumerieën, toiletarti
kelen en cosmetische produc Vervaardiging uit materialen
ten, met uitzondering van:
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van
dezelfde post als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

(b) Andere begunstigde landen
Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van de
zelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt,
mits de totale waarde ervan
niet hoger is dan 20 % van de
prijs af fabriek van het product
of

of
Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

3301

ex Hoofdstuk 34

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Etherische oliën (ook indien
daaruit de terpenen zijn afge
splitst), vast of vloeibaar; har
saroma’s; door extractie ver
kregen oleoharsen; geconcen
treerde oplossingen van etheri
sche oliën in vet, in vette oliën,
in was of in dergelijke stoffen,
verkregen door enfleurage of
door maceratie; terpeenhou
dende bijproducten, afgesplitst
uit etherische oliën; gedistil
leerd aromatisch water en wa
terige oplossingen van etheri
sche oliën

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met inbegrip van materialen
van een andere „groep” (4)
van deze post. Materialen van
dezelfde groep als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van de
zelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt,
mits de totale waarde ervan
niet hoger is dan 20 % van de
prijs af fabriek van het product

Zeep, organische tensioactieve
producten;
wasmiddelen,
smeermiddelen, kunstwas, be
reide was, poets- en onder
houdsmiddelen, kaarsen en
dergelijke artikelen, modelleer
pasta’s, tandtechnische waspre
paraten en tandtechnische pre
paraten op basis van gebrand
gips, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product. Materialen van dezelfde
post als het product mogen evenwel worden gebruikt, mits de
totale waarde ervan niet hoger is dan 20 % van de prijs af
fabriek van het product

of

of

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
Vervaardiging waarbij de rialen niet hoger is dan 50 %
waarde van alle gebruikte ma van de prijs af fabriek van het
terialen niet hoger is dan 70 % product
van de prijs af fabriek van het
product

of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product
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(1)

(2)

(3)

ex 3404

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post

Kunstwas en bereide was:
- - Op basis van paraffine, van
was uit aardolie of uit bitu
mineuze mineralen, uit
„slack wax” of uit „scale
wax”

Hoofdstuk 35

Eiwitstoffen; gewijzigd
meel; lijm; enzymen

zet (a) MOL’s
Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van materia
len van dezelfde post als het
product, waarbij de waarde
van alle gebruikte materialen
niet hoger is 70 % van de prijs
af fabriek van het product

Hoofdstuk 36

Kruit en springstoffen; pyro (a) MOL’s
technische artikelen; lucifers;
vonkende legeringen; ontvlam Vervaardiging uit materialen
bare stoffen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van
dezelfde post als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

(b) Andere begunstigde landen
Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het pro
duct, waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet
hoger is dan 50 % van de prijs
af fabriek van het product

(b) Andere begunstigde landen
Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van de
zelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt,
mits de totale waarde ervan
niet hoger is dan 20 % van de
prijs af fabriek van het product
of

of
Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Hoofdstuk 37

Producten voor fotografie en
cinematografie

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van
dezelfde post als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van de
zelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt,
mits de totale waarde ervan
niet hoger is dan 20 % van de
prijs af fabriek van het product
of

of
Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product
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(1)

(2)

(3)

ex Hoofdstuk 38

Diverse producten van de che (a) MOL’s
mische industrie, met uitzon
dering van:
Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van
dezelfde post als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

(b) Andere begunstigde landen
Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van de
zelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt,
mits de totale waarde ervan
niet hoger is dan 20 % van de
prijs af fabriek van het product
of

of
Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 3803

ex 3805

Geraffineerde tallolie

Sulfaatterpentijnolie, gezuiverd

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Raffineren van ruwe tallolie

Raffineren van ruwe tallolie

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Zuivering, inhoudende het dis Zuivering, inhoudende het dis
tilleren of het raffineren van tilleren of het raffineren van
ruwe sulfaatterpentijnolie
ruwe sulfaatterpentijnolie

3806 30

Gomesters

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit harszuren

Vervaardiging uit harszuren

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product
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(1)

(2)

(3)

ex 3807

3809 10

3823

3824 60

Houtteerpek

Appreteermiddelen, middelen
voor het versnellen van het
verfproces of van het fixeren
van kleurstoffen, alsmede an
dere producten en preparaten
(bijvoorbeeld preparaten voor
het beitsen), van de soort ge
bruikt in de textielindustrie, in
de papierindustrie, in de leder
industrie of in dergelijke indu
strieën, elders genoemd noch
elders onder begrepen: Op ba
sis van zetmeel of van zetmeel
houdende stoffen

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Distillatie van houtteer

Distillatie van houtteer

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Industriële eenwaardige vetzu (a) MOL’s
ren; bij raffinage verkregen
acidoils; industriële vetalcoho Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
len
met inbegrip van andere mate
rialen van post 3823

(b) Andere begunstigde landen
Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met inbegrip van andere materi
alen van post 3823

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Sorbitol, andere dan die be (a) MOL’s
doeld
bij
onderverdeling
Vervaardiging uit materialen
2905 44
van om het even welke onder
verdeling, met uitzondering
van materialen van dezelfde
onderverdeling als het product
en
van
onderverdeling
2905 44. Materialen van de
zelfde onderverdeling als het
product mogen evenwel wor
den gebruikt, mits de totale
waarde ervan niet hoger is
dan 20 % van de prijs af fa
briek van het product
of
Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

(b) Andere begunstigde landen
Vervaardiging uit materialen
van om het even welke onder
verdeling, met uitzondering van
materialen van dezelfde onder
verdeling als het product en
van onderverdeling 2905 44.
Materialen van dezelfde onder
verdeling als het product mogen
evenwel worden gebruikt, mits
de totale waarde ervan niet ho
ger is dan 20 % van de prijs af
fabriek van het product
of
Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product
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(1)

(2)

(3)

ex Hoofdstuk 39

ex 3907

Tin en werken van tin, met uit (a) MOL’s
zondering van:
Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product.

- Copolymeer, vervaardigd uit
polycarbonaat en acrylonitrilbutadieen-styreencopolymeer
(ABS)

- Polyester

(b) Andere begunstigde landen
Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product.

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van
dezelfde post als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product (5)

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van de
zelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt,
mits de totale waarde ervan
niet hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het pro
duct (5)

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

of

of

Vervaardiging uit polycarbo Vervaardiging uit polycarbonaat
naat van tetrabroom(bisfenol van tetrabroom(bisfenol A)
A)
of
of
Vervaardiging
waarbij
de
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte mate
waarde van alle gebruikte ma rialen niet hoger is dan 50 %
terialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het
van de prijs af fabriek van het product
product

ex 3920

Ionomeervellen of -foliën

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit een thermo
plastisch partieel zout, een co
polymeer van ethyleen en met
acrylzuur, gedeeltelijk geneu
traliseerd met metaalionen,
voornamelijk zink en natrium

Vervaardiging uit een thermo
plastisch partieel zout, een co
polymeer van ethyleen en met
acrylzuur, gedeeltelijk geneutra
liseerd met metaalionen, voor
namelijk zink en natrium
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(1)

(2)

(3)

ex 3921

ex Hoofdstuk 40

Kunststoffolie, gemetalliseerd

Rubber en werken daarvan,
met uitzondering van:

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit zeer trans
parant polyesterfolie met een
dikte van minder dan 23 mi
cron (6)

Vervaardiging uit zeer trans
parant polyesterfolie met een
dikte van minder dan 23 mi
cron (6)

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product
of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

4012

Gebruikte of van een nieuw
loopvlak voorziene luchtban
den van rubber; massieve of
halfmassieve banden, loopvlak
ken voor banden en velglinten,
van rubber:
- Luchtbanden, massieve of
halfmassieve banden, van
rubber, voorzien van een
nieuw loopvlak

Van een nieuw loopvlak voorzien van gebruikte banden

- Andere

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van materialen van de posten 4011 en 4012
of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product
Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product

ex Hoofdstuk 41

Huiden en vellen (andere dan
pelterijen), alsmede leder, met
uitzondering van:

4101 tot en met
4103

Huiden en vellen van runderen Vervaardiging uit materialen van om het even welke post
(buffels daaronder begrepen),
van paarden of van paardach
tigen, ongelooid (vers, gezou
ten, gedroogd, gekalkt, gepe
keld („pickled”) of anderszins
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(1)

(2)

(3)

geconserveerd, doch niet ge
looid, niet tot perkament ver
werkt of verder bewerkt), ook
indien onthaard of gesplit; hui
den en vellen van schapen, on
gelooid (vers, gezouten, ge
droogd, gekalkt, gepekeld
(„pickled”) of anderszins ge
conserveerd, doch niet gelooid,
niet tot perkament verwerkt of
verder bewerkt), ook indien
onthaard of gesplit, andere
dan die bij aantekening 1, on
der c), op hoofdstuk 41 zijn
uitgezonderd; andere huiden
en vellen, ongelooid (vers, ge
zouten, gedroogd, gekalkt, ge
pekeld („pickled”) of anders
zins geconserveerd, doch niet
gelooid, niet tot perkament
verwerkt of verder bewerkt),
ook indien onthaard of gesplit,
andere dan die bij aantekening
1, onder b) en c), op hoofdstuk
41 zijn uitgezonderd
4104 tot en met
4106

Gelooide onthaarde huiden en
vellen en niet afgewerkt leder
(„crust”), alsmede gelooide
huiden en vellen en niet afge
werkt leder („crust”) van nietbehaarde dieren, ook indien
gesplit, maar niet verder be
werkt

Opnieuw looien van gelooide of voorgelooide huiden en vellen
van onderverdelingen 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21,
4106 31 of 4106 91,of

4107, 4112, 4113

Verder bewerkt
looien of drogen

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product. Materialen van de onder
verdelingen 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 en
4106 92 mogen evenwel slechts worden gebruikt indien de ge
looide of gedroogde huiden of de vellen in droge staat opnieuw
worden gelooid

Hoofdstuk 42

Lederwaren; zadel- en tuigma Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
kerswerk; reisartikelen, hand uitzondering van die van het product
tassen en dergelijke bergings
middelen; werken van darmen of

leder,

na

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 43

Pelterijen en bontwerk; na Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
maakbont, met uitzondering uitzondering van die van het product
van:
of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product
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(1)

(2)

(3)

4301

Pelterijen (koppen, staarten, Vervaardiging uit materialen van om het even welke post
poten en andere delen, geschikt
voor bontwerk, daaronder be
grepen), niet gelooid noch an
derszins bereid, andere dan de
ongelooide huiden en vellen
bedoeld bij de posten 4101,
4102 en 4103

ex 4302

Pelterijen, gelooid of anders
zins bereid, samengevoegd:

- Banen, zakken, vierkanten,
kruisen en dergelijke vormen

Bleken of verven, naast snijden en samenvoegen van niet-sa
mengevoegde, gelooide of anderszins bereide pelterijen

- Andere

Vervaardiging uit niet-samengevoegde, gelooide of anderszins
bereide pelterijen

4303

Kleding, kledingtoebehoren en
andere artikelen, van bont

Vervaardiging uit niet- samengevoegde, gelooide of anderszins
bereide pelterijen van post 4302

ex Hoofdstuk 44

Hout, houtskool en houtwaren;
houtskool, met uitzondering
van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product
of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 4407

Hout, overlangs gezaagd of af Schaven, schuren of aaneenvoegen door middel van een stuik
gestoken, dan wel gesneden of verbinding
geschild, geschaafd, geschuurd
of met stuikverbinding, met
een dikte van meer dan 6 mm

ex 4408

Fineerplaten (die verkregen
door het snijden van gelaagd
hout daaronder begrepen) en
platen voor de vervaardiging
van triplex- en multiplexhout,
met een dikte van niet meer
dan 6 mm, met verbinding
aan de randen, alsmede ander
hout, overlangs gezaagd dan
wel gesneden of geschild, met
een dikte van niet meer dan 6
mm, geschaafd, geschuurd of
met stuikverbinding

ex 4410 tot en
met ex 4413

Staaflijst van hout, voor meu In profiel frezen of vormen
belen, voor lijsten, voor bin
nenhuisversiering, voor het
wegwerken van elektrische lei
dingen (groeflatjes en afdek
profielen) en voor dergelijke
doeleinden

Aanbrengen van een verbinding aan de randen, schaven, schuren
of aanbrengen van een eindverbinding
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(1)
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(3)

ex 4415

Pakkisten, kratten, trommels en Vervaardiging uit niet op maat gezaagde planken
dergelijke verpakkingsmidde
len, van hout

ex 4418

- Schrijn- en timmerwerk voor
bouwwerken, van hout

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product. Panelen met cellenstruc
tuur en dakspanen („shingles” en „shakes”) mogen evenwel
worden gebruikt

- Staaflijsthout

In profiel frezen of vormen

ex 4421

Hout geschikt gemaakt voor de
vervaardiging van lucifers;
houten schoenpinnen

Vervaardiging uit hout van om het even welke post, met uit
zondering van houtdraad van post 4409

Hoofdstuk 45

Kurk en kurkwaren

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product
of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 46

Vlechtwerk en mandenmakers Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
werk
uitzondering van die van het product
of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 47

Houtpulp en pulp van andere Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
cellulosehoudende vezelstof uitzondering van die van het product
fen; papier en karton voor het
of
terugwinnen (resten en afval)
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 48

Papier en karton; cellulose-,
papier- en kartonwaren

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product
of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 49

Artikelen van de uitgeverij,
van de pers of van een andere
grafische industrie; geschreven
of getypte teksten en plannen

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product
of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 50

Zijde, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product
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ex 5003

Afval van zijde (cocons onge Kaarden of kammen van afval van zijde
schikt om te worden afgehas
peld, afval van garen en rafe
lingen daaronder begrepen),
gekaard of gekamd

5004 tot en met
ex 5006

Garens van zijde en garens van
afval van zijde

Het spinnen van natuurlijke vezels of de extrusie van syntheti
sche of kunstmatige vezels samen met het spinnen of twijnen (7)

5007

Weefsels van zijde of van afval
van zijde:

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Weven (7)

Het spinnen van natuurlijke en/
of kunstmatige stapelvezels of
de extrusie van kunstmatig fila
mentgaren of het twijnen, in
alle gevallen samen met het we
ven

of
Bedrukken samen met ten
minste twee bewerkingen
(voorbewerking of afwerking,
zoals wassen, bleken, merceri
seren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken,
permanent finish, decatiseren,
impregneren, herstellen en
noppen), mits de waarde van
de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan
47,5 % van de prijs af fabriek
van het product

of
Weven samen met verven
of
Het verven van het garen samen
met het weven
of
Bedrukken samen met ten min
ste twee bewerkingen van voor
bereiding of afwerking (zoals
wassen, bleken, merceriseren,
thermofixeren, ruwen, kalan
deren, krimpvrij maken, per
manente finish, decatiseren, im
pregneren, herstellen en nop
pen), mits de waarde van de ge
bruikte niet-bedrukte weefsels
niet hoger is dan 47,5 % van
de prijs af fabriek van het pro
duct (7)

ex Hoofdstuk 51

Wol, fijn haar en grof haar; Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
garens en weefsels van paar uitzondering van die van het product
denhaar (crin), met uitzon
dering van:

5106 tot en met
5110

Garens van wol, van fijn haar, Het spinnen van natuurlijke vezels of de extrusie van syntheti
van grof haar of van paarden sche of kunstmatige vezels samen met het spinnen (7)
haar (crin)

5111 tot en met
5113

Weefsels van wol, van fijn (a) MOL’s
haar of grof haar, of van paar
Weven (7)
denhaar (crin):
of

(b) Andere begunstigde landen
Het spinnen van natuurlijke en/
of synthetische of kunstmatige
stapelvezels of de extrusie van
synthetisch of kunstmatig fila
mentgaren, in beide gevallen sa
men met het weven
of
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Bedrukken samen met ten
minste twee bewerkingen
(voorbewerking of afwerking,
zoals wassen, bleken, merceri
seren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken,
permanent finish, decatiseren,
impregneren, herstellen en
noppen), mits de waarde van
de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan
47,5 % van de prijs af fabriek
van het product

Weven samen met verven
of
Het verven van het garen samen
met het weven
of
Bedrukken samen met ten min
ste twee bewerkingen van voor
bereiding of afwerking (zoals
wassen, bleken, merceriseren,
thermofixeren, ruwen, kalan
deren, krimpvrij maken, per
manente finish, decatiseren, im
pregneren, herstellen en nop
pen), mits de waarde van de ge
bruikte niet-bedrukte weefsels
niet hoger is dan 47,5 % van
de prijs af fabriek van het pro
duct (7)

ex Hoofdstuk 52

Katoen, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product

5204 tot en met
5207

Garens van katoen

Het spinnen van natuurlijke vezels of de extrusie van syntheti
sche of kunstmatige vezels samen met het spinnen (7)

5208 tot en met
5212

Weefsels van katoen:

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Weven (7)

Het spinnen van natuurlijke en/
of kunstmatige stapelvezels of
de extrusie van kunstmatig fila
mentgaren, in beide gevallen sa
men met het weven

of
Bedrukken samen met ten
minste twee bewerkingen
(voorbewerking of afwerking,
zoals wassen, bleken, merceri
seren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken,
permanent finish, decatiseren,
impregneren, herstellen en
noppen), mits de waarde van
de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan
47,5 % van de prijs af fabriek
van het product

of
Weven samen met verven of het
aanbrengen van een deklaag
of
Het verven van het garen samen
met het weven
of
Bedrukken samen met ten minste
twee bewerkingen van voorberei
ding of afwerking (zoals wassen,
bleken, merceriseren, thermo
fixeren, ruwen, kalanderen,
krimpvrij maken, permanente fi
nish, decatiseren, impregneren,
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(1)

(2)

(3)

herstellen en noppen), mits de
waarde van de gebruikte niet-be
drukte weefsels niet hoger is dan
47,5 % van de prijs af fabriek van
het product (7)

ex Hoofdstuk 53

Andere plantaardige textielve Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
zels; papiergarens en weefsels uitzondering van die van het product
daarvan, met uitzondering van:

5306 tot en met
5308

Garens van andere plantaardige
textielvezels; papiergarens

5309 tot en met
5311

Weefsels van andere plantaar (a) MOL’s
dige textielvezels; weefsels
Weven (7)
van papiergarens:

Het spinnen van natuurlijke vezels of de extrusie van syntheti
sche of kunstmatige vezels samen met het spinnen (7)

of
Bedrukken samen met ten
minste twee bewerkingen
(voorbewerking of afwerking,
zoals wassen, bleken, merceri
seren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken,
permanent finish, decatiseren,
impregneren, herstellen en
noppen), mits de waarde van
de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan
47,5 % van de prijs af fabriek
van het product

(b) Andere begunstigde landen
Het spinnen van natuurlijke en/
of kunstmatige stapelvezels of
de extrusie van kunstmatig fila
mentgaren, in beide gevallen sa
men met het weven
of
Weven samen met verven of het
aanbrengen van een deklaag
of
Het verven van het garen samen
met het weven
of
Bedrukken samen met ten min
ste twee bewerkingen van voor
bereiding of afwerking (zoals
wassen, bleken, merceriseren,
thermofixeren, ruwen, kalan
deren, krimpvrij maken, per
manente finish, decatiseren, im
pregneren, herstellen en nop
pen), mits de waarde van de ge
bruikte niet-bedrukte weefsels
niet hoger is dan 47,5 % van
de prijs af fabriek van het pro
duct (7)

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 432
▼B
Post van het gehar
moniseerd systeem

Omschrijving

Determinerende behandeling (be- of verwerkingen waardoor niet-oor
sprongsmaterialen de oorsprong verkrijgen)

(1)

(2)

(3)

5401 tot en met
5406

Garens, monofilamenten
draad van synthetische
kunstmatige filamenten

5407 en 5408

Weefsels van synthetische of
kunstmatige filamentgarens:

en
of

De extrusie van kunstmatige vezels samen met het spinnen of
het spinnen van natuurlijke vezels (7)

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Weven (7)

Het spinnen van natuurlijke en/
of synthetische of kunstmatige
stapelvezels of de extrusie van
synthetisch of kunstmatig fila
mentgaren, in beide gevallen sa
men met het weven

of
Bedrukken samen met ten
minste twee bewerkingen
(voorbewerking of afwerking,
zoals wassen, bleken, merceri
seren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken,
permanent finish, decatiseren,
impregneren, herstellen en
noppen), mits de waarde van
de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan
47,5 % van de prijs af fabriek
van het product

of
Weven samen met verven of het
aanbrengen van een deklaag
of
Twijnen of texturiseren, samen
met weven, mits de waarde
van de gebruikte niet-getwijnde,
niet-getexturiseerde garens niet
hoger is dan 47,5 % van de
prijs af fabriek van het product
of
Bedrukken samen met ten min
ste twee bewerkingen van voor
bereiding of afwerking (zoals
wassen, bleken, merceriseren,
thermofixeren, ruwen, kalan
deren, krimpvrij maken, per
manente finish, decatiseren, im
pregneren, herstellen en nop
pen), mits de waarde van de ge
bruikte niet-bedrukte weefsels
niet hoger is dan 47,5 % van
de prijs af fabriek van het pro
duct (7)

5501 tot en met
5507

Synthetische of kunstmatige
stapelvezels

5508 tot en met
5511

Garens en naaigarens van syn Het spinnen van natuurlijke vezels of de extrusie van syntheti
thetische of kunstmatige stapel sche of kunstmatige vezels samen met het spinnen (7)
vezels

5512 tot en met
5516

Weefsels van synthetische of
kunstmatige stapelvezels:

Extrusie van synthetische of van kunstmatige vezels

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Weven (7)

Het spinnen van natuurlijke en/
of synthetische of kunstmatige
stapelvezels of de extrusie van
synthetisch of kunstmatig fila
mentgaren, in beide gevallen sa
men met het weven

of
Bedrukken samen met ten
minste twee bewerkingen
(voorbewerking of afwerking,

of
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(1)

(2)

(3)

zoals wassen, bleken, merceri
seren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken,
permanent finish, decatiseren,
impregneren, herstellen en
noppen), mits de waarde van
de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan
47,5 % van de prijs af fabriek
van het product

ex Hoofdstuk 56

5602

Watten, vilt en gebonden tex
tielvlies; speciale garens; bind
garen, touw en kabel, alsmede
werken daarvan, met uitzon
dering van:

Weven samen met verven of het
aanbrengen van een deklaag
of
Het verven van het garen samen
met het weven
of
Bedrukken samen met ten min
ste twee bewerkingen van voor
bereiding of afwerking (zoals
wassen, bleken, merceriseren,
thermofixeren, ruwen, kalan
deren, krimpvrij maken, per
manente finish, decatiseren, im
pregneren, herstellen en nop
pen), mits de waarde van de ge
bruikte niet-bedrukte weefsels
niet hoger is dan 47,5 % van
de prijs af fabriek van het pro
duct (7)

Extrusie van kunstmatige vezels samen met het spinnen of het
spinnen van natuurlijke vezels
of
Aanbrengen van een flockprint samen met verven of bedruk
ken (7)

Vilt, ook indien geïmpreg
neerd, bekleed, bedekt of met
inlagen:

- Naaldgetouwvilt

Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met
weefselvorming,
Maar:
— polypropyleenfilamentgarens van post 5402,
— polypropyleenvezels van post 5503 of 5506, of
— polypropyleenkabels van post 5501,
waarvan de titer van elk filament of elke vezel minder dan 9
decitex bedraagt,
kunnen worden gebruikt, mits de totale waarde ervan niet hoger
is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product
of
Het maken van het weefsel alleen in geval van vilt dat van
natuurlijke vezels is gemaakt (7)

- Overig

Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met
weefselvorming,
of
Het maken van het weefsel alleen in geval van vilt dat van
natuurlijke vezels is gemaakt (7)
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5603

5604

Gebonden textielvlies, ook in (a) MOL’s
dien geïmpregneerd, bekleed,
Alle andere processen dan we
bedekt of met inlagen
ven, met inbegrip van naald
ponsen

(b) Andere begunstigde landen
Extrusie van synthetische of
kunstmatige vezels, of gebruik
van natuurlijke vezels, samen
met niet-weeftechnieken, met
inbegrip van naaldponsen

Draad en koord van rubber,
omwoeld of omvlochten met
textiel; textielgarens, alsmede
strippen en artikelen van der
gelijke vorm bedoeld bij post
5404 of 5405, geïmpregneerd,
bekleed, bedekt of ommanteld
met rubber of met kunststof:

- Draad en koord van rubber,
omwoeld of omvlochten met
textiel

Vervaardiging uit niet-omwoelde of -omvlochten draad en
koord, van rubber

- Overig

Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met het
spinnen of het spinnen van natuurlijke vezels (7)

5605

Metaalgarens, ook indien om Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met spin
woeld, bestaande uit textielga nen, of spinnen van natuurlijke vezels (7)
rens of uit strippen en artikelen
van dergelijke vorm bedoeld
bij post 5404 of 5405, verbon
den met metaaldraad, -strippen
of -poeder, dan wel bedekt met
metaal

5606

Omwoeld garen, alsmede strip
pen en artikelen van dergelijke
vorm bedoeld bij post 5404 of
5405, omwoeld, andere dan die
bedoeld bij post 5605 en an
dere dan omwoeld paardenhaar
(crin); chenillegaren; ketting
steekgaren (zogeheten chainet
tegaren)

Hoofdstuk 57

Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met het
spinnen of het spinnen van natuurlijke en of synthetische of
kunstmatige vezels
of
Spinnen samen met het aanbrengen van flockprints
of
Het aanbrengen van flockprints samen met verven (7)

Tapijten en andere vloerbedek Het spinnen van natuurlijke en/of synthetische of kunstmatige
kingen van textiel:
stapelvezels of de extrusie van synthetisch of kunstmatig fila
mentgaren, in beide gevallen samen met het weven
of
Vervaardiging van kokos-, sisal- of jutegaren
of
Het aanbrengen van flockprint samen met verven of bedrukken
of
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(1)

(2)

(3)

Het tuften samen met verven of bedrukken
Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met nietweeftechnieken, met inbegrip van naaldponsen (7)
Maar:
— polypropyleenfilamentgarens van post 5402,
— polypropyleenvezels van post 5503 of 5506, of
— polypropyleenkabels van post 5501,
waarvan de titer in alle gevallen van één enkel filament of vezel
minder dan 9 decitex bedraagt, mogen worden gebruikt, mits de
totale waarde ervan niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product
Juteweefsel mag als rug worden gebruikt

ex Hoofdstuk 58

Speciale weefsels; getufte tex (a) MOL’s
tielstoffen; kant; tapisserieën;
Weven (7)
passementwerk; borduurwerk,
met uitzondering van:
of
Bedrukken samen met ten
minste twee bewerkingen
(voorbewerking of afwerking,
zoals wassen, bleken, merceri
seren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken,
permanent finish, decatiseren,
impregneren, herstellen en
noppen), mits de waarde van
de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan
47,5 % van de prijs af fabriek
van het product

(b) Andere begunstigde landen
Het spinnen van natuurlijke en/
of synthetische of kunstmatige
stapelvezels of de extrusie van
synthetisch of kunstmatig fila
mentgaren, in beide gevallen sa
men met het weven
of
Weven samen met verven of het
aanbrengen van een flockprint
of een deklaag
of
Het aanbrengen van flockprint
samen met verven of bedrukken
of
Het verven van het garen samen
met het weven
of
Bedrukken samen met ten min
ste twee bewerkingen van voor
bereiding of afwerking (zoals
wassen, bleken, merceriseren,
thermofixeren, ruwen, kalan
deren, krimpvrij maken, per
manente finish, decatiseren, im
pregneren, herstellen en nop
pen), mits de waarde van de ge
bruikte niet-bedrukte weefsels
niet hoger is dan 47,5 % van
de prijs af fabriek van het pro
duct (7)
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5805

Tapisserieën, met de hand ge Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
weven
(zoals
gobelins, uitzondering van die van het product
Vlaamse tapisserieën, beauvais
en dergelijke) of met de naald
vervaardigd
(bijvoorbeeld
halve kruissteek, kruissteek),
ook indien geconfectioneerd

5810

Borduurwerk, aan het stuk, in Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
banden of in de vorm van mo niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product
tieven

5901

Weefsels bedekt met lijm of
met zetmeelachtige stoffen,
van de soort gebruikt voor het
boekbinden, voor het kartonne
ren, voor foedraalwerk of voor
dergelijk gebruik; calqueerlin
nen en tekenlinnen; schilder
doek; stijflinnen (buckram) en
dergelijke weefsels voor steun
vormen van hoeden

5902

Weven samen met verven of het aanbrengen van flockprint of
een deklaag
of
Het aanbrengen van flockprint samen met verven of bedrukken

Bandenkoordweefsel
(„tyre
cord fabric”) van garens met
een hoge sterktegraad, van ny
lon of van andere polyamiden,
van polyesters of van viscose
rayon:

- Bevattende niet meer dan 90 Weven
gewichtspercenten textielma
terialen

5903

- Overig

Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met we
ven

Weefsels, geïmpregneerd, be
kleed of bedekt met, dan wel
met inlagen van kunststof, an
dere dan die bedoeld bij post
5902

Weven samen met verven of het aanbrengen van een deklaag
of
bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewer
king of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermo
fixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish,
decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde
dat de waarde van het gebruikte niet-bedrukte weefsel niet hoger
is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

5904

Linoleum, ook indien in be Weven samen met verven of het aanbrengen van een deklaag (7)
paalde vorm gesneden, vloer
bedekking, bestaande uit een
deklaag of een bekleding op
een drager van textiel, ook in
dien in bepaalde vorm gesne
den

5905

Wandbekleding van textielstof:
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- Geïmpregneerd, bekleed of Weven samen met verven of het aanbrengen van een deklaag
bedekt met, dan wel met in
lagen van rubber, kunststof
fen of andere materialen
- Overig

Het spinnen van natuurlijke en/of synthetische of kunstmatige
stapelvezels of de extrusie van synthetisch of kunstmatig fila
mentgaren, in beide gevallen samen met het weven
of
Weven samen met verven of het aanbrengen van een deklaag
of
Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voor
bereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren,
thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de
waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan
47,5 % van de prijs af fabriek van het product (7):

5906

Gegummeerde weefsels, an
dere dan die bedoeld bij post
5902:
- Brei- en haakwerk aan het
stuk

Het spinnen van natuurlijke en/of synthetische of kunstmatige
stapelvezels of de extrusie van synthetisch of kunstmatig fila
mentgaren, in beide gevallen samen met breien
of
Breien samen met verven of het aanbrengen van een deklaag
of
Het verven van garen van natuurlijke vezels samen met het
breien (7)

- Andere weefsels, vervaar Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met we
digd van synthetische fila ven
mentgarens, bevattende meer
dan 90 gewichtspercenten
textielmaterialen
- Overig

Weven samen met verven of het aanbrengen van een deklaag
of
Het verven van garen van natuurlijke vezels samen met weven

5907

Weefsels, anderszins geïmpreg
neerd, bekleed of bedekt; be
schilderd doek voor theater
coulissen, voor achtergronden
van studio’s of voor dergelijk
gebruik

Weven samen met verven of het aanbrengen van flockprint of
een deklaag
of
Het aanbrengen van flockprint samen met verven of bedrukken
of
bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewer
king of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermo
fixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish,
decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde
dat de waarde van het gebruikte niet-bedrukte weefsel niet hoger
is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product
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5908

5909 tot en met
5911

Kousen, pitten en wieken, voor
lampen, voor komforen, voor
aanstekers, voor kaarsen en
dergelijke, geweven, gevloch
ten of gebreid; gloeikousjes
en rond gebreide buisjes voor
het vervaardigen van gloei
kousjes, ook indien geïmpreg
neerd:

- Gloeikousjes, geïmpregneerd

Vervaardiging uit rond gebreide buisjes

- Overig

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product

Artikelen voor technisch ge
bruik, van textielstoffen:

- Polijstschijven, andere dan
die van vilt bedoeld bij post
5911

Weven

- Al dan niet vervilte weefsels, (a) MOL’s
van de soort gewoonlijk ge
bruikt voor papiermachines Weven (7)
of voor ander technisch ge
bruik, ook indien geïmpreg
neerd of bekleed, rondgewe
ven of eindloos met enkel
voudige of meervoudige ket
ting en/of inslag, dan wel
plat geweven met meervou
dige ketting en/of inslag be
doeld bij post 5911

(b) Andere begunstigde landen
De extrusie van synthetische of
kunstmatige vezels of het spin
nen van natuurlijke en/of syn
thetische of kunstmatige stapel
vezels, in beide gevallen samen
met het weven
of
Weven samen met verven of het
aanbrengen van een deklaag
Slechts het volgende garen mag
worden gebruikt:
— kokosgaren
— polytetrafluorethyleenga
ren (12),
— getwijnd polyamidegaren,
geïmpregneerd, bekleed of
bedekt met fenolhars,
— aromatisch polyamidegaren
verkregen door polyconden
satie van metafenyleendia
mine en isoftaalzuur,
— monofilament van polytetra
fluorethyleen (12),
— garen van synthetische tex
tielvezels van poly-p-feny
leentereftalamide,
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— garens vanglasvezel, met
fenoplasthars bedekt en met
acrylvezels omwoeld ga
ren (14),
— monofilament van copoly
ester van een polyester, een
tereftaalzuurhars, 1,4-cyclo
hexaandiëthanol en isoftaal
zuur

- Overig

Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels of spinnen van
natuurlijke of synthetische of kunstmatige stapelvezels, samen
met weven (7)
of
Weven samen met verven of het aanbrengen van een deklaag

Hoofdstuk 60

Brei- en haakwerk aan het stuk

Het spinnen van natuurlijke en/of synthetische of kunstmatige
stapelvezels of de extrusie van synthetisch of kunstmatig fila
mentgaren, in beide gevallen samen met breien
of
Breien samen met verven of het aanbrengen van flockprint of
een deklaag
of
Het aanbrengen van flockprint samen met verven of bedrukken
of
Het verven van garen van natuurlijke vezels samen met het
breien
of
Twijnen of texturiseren, samen met breien, mits de waarde van
de gebruikte niet-getwijnde, niet-getexturiseerde garens niet ho
ger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 61

Kleding en kledingtoebehoren,
van brei- of haakwerk:
- Verkregen door het aaneen (a) MOL’s
naaien of op andere wijze sa
menvoegen van twee of meer Vervaardiging uit weefsel
stukken brei- of haakwerk
die in vorm zijn gesneden
of rechtstreeks in vorm zijn
gebracht
- Overig

(b) Andere begunstigde landen
Breien en confectioneren (met
inbegrip van snijden) (7) (9)

Het spinnen van natuurlijke en/of synthetische of kunstmatige
stapelvezels of extrusie van synthetisch of kunstmatig filament
garen, in beide gevallen samen met het breien (direct in vorm
gebreide producten)
of
Het verven van garen van natuurlijke vezels samen met breien
(direct in vorm gebreide producten) (7)
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ex Hoofdstuk 62

Kleding en kledingtoebehoren, (a) MOL’s
andere dan van brei- of haak
Vervaardiging uit weefsel
werk, met uitzondering van:

(b) Andere begunstigde landen
Weven samen met confectione
ren (met inbegrip van snijden)
of
Bedrukken samen met ten min
ste twee bewerkingen van voor
bereiding of afwerking (zoals
wassen, bleken, merceriseren,
thermofixeren, ruwen, kalan
deren, krimpvrij maken, per
manente finish, decatiseren, im
pregneren, herstellen en nop
pen), mits de waarde van de ge
bruikte niet-bedrukte weefsels
niet hoger is dan 47,5 % van
de prijs af fabriek van het pro
duct (7) (9)

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209 en
ex 6211

Dames-, meisjes- en babykle (a) MOL’s
ding, alsmede ander geconfec
tioneerd
kledingtoebehoren De regel voor het hoofdstuk is
van toepassing
voor baby’s, geborduurd

(b) Andere begunstigde landen
Weven samen met confectione
ren (met inbegrip van snijden)
of
Vervaardiging uit niet-gebor
duurd weefsel, mits de waarde
van het gebruikte niet-gebor
duurde weefsel niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek
van het product (9) (9)

ex 6212

Bustehouders, gaines (stepins), korsetten, bretels, jarretel
les, kousenbanden en derge
lijke artikelen, alsmede delen
daarvan, van brei- of haakwerk

- Verkregen door het aaneen (a) MOL’s
naaien of op andere wijze sa
menvoegen van twee of meer Vervaardiging uit weefsel
stukken brei- of haakwerk
die in vorm zijn gesneden
of rechtstreeks in vorm zijn
gebracht

- Overig

(b) Andere begunstigde landen
Breien en confectioneren (met
inbegrip van snijden) (7) (10)

Het spinnen van natuurlijke en/of synthetische of kunstmatige
stapelvezels of extrusie van synthetisch of kunstmatig filament
garen, in beide gevallen samen met het breien (direct in vorm
gebreide producten)
of
Het verven van garen van natuurlijke vezels samen met breien
(direct in vorm gebreide producten) (10)
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ex 6210 en
ex 6216

Vuurbestendige
uitrustingen (a) MOL’s
van weefsel bedekt met een fo
lie van met aluminium verbon De regel voor het hoofdstuk is
van toepassing
den polyester

(b) Andere begunstigde landen
Weven samen met confectione
ren (met inbegrip van snijden)
of
Voorzien van een deklaag, mits
de waarde van het gebruikte
weefsel zonder deklaag niet ho
ger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, samen
met confectioneren (met in
begrip van snijden) (9)

6213 en 6214

Zakdoeken, sjaals, sjerpen,
hoofddoeken en halsdoeken,
mantilles, sluiers, voiles en
dergelijke artikelen:

- Geborduurd

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden)
of
Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel, mits de waarde van
het gebruikte niet-geborduurde weefsel niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het product (9)
of
Confectioneren voorafgegaan door bedrukken gepaard gaand
met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwer
king (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren,
impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de ge
bruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de
prijs af fabriek van het product (7) (9)

- Overig

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden)
of
Confectioneren voorafgegaan door bedrukken gepaard gaand
met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwer
king (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren,
impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de ge
bruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de
prijs af fabriek van het product (7) (9)

6217

Andere geconfectioneerde kle
dingtoebehoren; delen (andere
dan die bedoeld bij post 6212)
van kleding of van kledingtoe
behoren:
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- Geborduurd

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden)
of
Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel, mits de waarde van
het gebruikte niet-geborduurde weefsel niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het product (9)

- Vuurbestendige uitrustingen Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden)
van weefsel bedekt met een
folie van met aluminium ver of
bonden polyester
Voorzien van een deklaag, mits de waarde van het gebruikte
weefsel zonder deklaag niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, samen met confectioneren (met inbegrip
van snijden) (9)
- Tussenvoeringen voor kra Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
gen en omslagen, uitgesne uitzondering van die van het product, waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is 40 % van de prijs af fabriek
den
van het product
- Overig

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

De regel voor het hoofdstuk is
van toepassing

Weven samen met confectione
ren (met inbegrip van snij
den) (9)

ex Hoofdstuk 63

Andere geconfectioneerde arti Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
kelen van textiel; stellen; oude uitzondering van die van het product
kleren en dergelijke; lompen
en vodden, met uitzondering
van:

6301 tot en met
6304

Dekens, beddenlinnen, gordij
nen, vitrages en andere artike
len voor stoffering:
- Van vilt of van gebonden
textielvlies

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Elk ander proces dan weven,
met inbegrip van naaldponsen,
samen met confectioneren
(met inbegrip van snijden)

Extrusie van synthetische of
kunstmatige vezels of gebruik
van natuurlijke vezels, in beide
gevallen samen met een ander
proces dan weven, met inbegrip
van naaldponsen en confectio
neren (met inbegrip van snij
den) (7)

- Overige:
- - Geborduurd

Weven of breien samen met confectioneren (met inbegrip van
snijden)
of
Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel, mits de waarde van
het gebruikte niet-geborduurde weefsel niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het product (9) (11)

- - Overig

Weven of breien samen met confectioneren (met inbegrip van
snijden)
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6305

6306

Zakken voor verpakkingsdoel (a) MOL’s
einden
Weven of breien samen met
confectioneren (met inbegrip
van snijden) (7)

(b) Andere begunstigde landen
Extrusie van synthetische of
kunstmatige vezels of het spin
nen van natuurlijke en/of syn
thetische of kunstmatige stapel
vezels samen met weven of
breien en confectioneren (met
inbegrip van snijden) (7)

Dekkleden en zonneschermen
voor winkelpuien en dergelij
ke; tenten; zeilen voor sche
pen, zeilplanken, zeilwagens
en zeilsleden; kampeerartike
len:

- Van gebonden textielvlies

- Overig

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Elk ander proces dan weven,
met inbegrip van naaldponsen,
samen met confectioneren
(met inbegrip van snijden)

Extrusie
van
synthetische,
kunstmatige vezels of natuur
lijke vezels, in elk geval samen
met andere technieken dan we
ven, met inbegrip van naaldpon
sen

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snij
den) (7) (9)
of
Voorzien van een deklaag, mits de waarde van het gebruikte
weefsel zonder deklaag niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, samen met confectioneren (met inbegrip
van snijden)

6307

Andere geconfectioneerde arti Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
kelen, patronen voor kleding niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product
daaronder begrepen

6308

Stellen of assortimenten, be
staande uit weefsel en garen,
ook indien met toebehoren,
voor de vervaardiging van ta
pijten, van tapisserieën, van
geborduurde tafelkleden en
servetten of van dergelijke ar
tikelen van textiel, opgemaakt
voor de verkoop in het klein

ex Hoofdstuk 64

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Elk artikel in het assortiment
moet beantwoorden aan de re
gel die ervoor zou gelden in
dien het niet in het assortiment
was opgenomen. Niet-oor
sprongsartikelen mogen even
wel worden gebruikt, mits de
totale waarde ervan niet hoger
is dan 25 % van de prijs af
fabriek van het assortiment

Elk artikel in het assortiment
moet beantwoorden aan de re
gel die ervoor zou gelden indien
het niet in het assortiment was
opgenomen. Niet-oorsprongs
artikelen mogen evenwel wor
den gebruikt, op voorwaarde
dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 15 % van de prijs
af fabriek van het assortiment

Schoeisel, beenkappen en der Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
gelijke artikelen, delen daar uitzondering van de samenvoegingen van bovendelen met een
binnenzool of met andere binnendelen van post 6406
van, met uitzondering van:
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(3)

6406

Delen van schoeisel (daaronder Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
begrepen bovendelen, al dan uitzondering van die van het product
niet voorzien van zolen, andere
dan buitenzolen); inlegzolen,
hielkussens en dergelijke arti
kelen; slobkousen, beenkappen
en dergelijke artikelen, als
mede delen daarvan

Hoofdstuk 65

Hoofddeksels en delen daarvan

Hoofdstuk 66

Paraplu’s, parasols, wandel Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
stokken, zitstokken, zwepen, uitzondering van die van het product
rijzwepen, alsmede delen daar
of
van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product
Hoofdstuk 67

Geprepareerde veren en gepre Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
pareerd dons en artikelen van uitzondering van die van het product
veren of van dons; kunstbloe
men; werken van mensenhaar

ex Hoofdstuk 68

Werken van steen, van gips,
van cement, van asbest, van
mica en van dergelijke stoffen,
met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product
of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 6803

Werken van leisteen of van sa Vervaardiging uit bewerkte leisteen
mengekit leigruis

ex 6812

Werken van asbest; werken
van mengsels samengesteld
met asbest of met asbest en
magnesiumcarbonaat

ex 6814

Werken van mica, geagglome Vervaardiging uit bewerkt mica (met inbegrip van geagglome
reerd of gereconstitueerd mica reerd of gereconstitueerd mica)
daaronder begrepen, op een
drager van papier, van karton
of van andere stoffen

Hoofdstuk 69

Keramische producten

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product
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ex Hoofdstuk 70

Glas en glaswerk, met uitzon Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
dering van:
uitzondering van die van het product
of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

7006

Glas bedoeld bij post 7003,
7004 of 7005, gebogen, met
schuin geslepen randen, gegra
veerd, van gaten voorzien, geë
mailleerd of op andere wijze
bewerkt, doch niet omlijst
noch met andere stoffen ver
bonden:
- Platen van glas (substraten), Vervaardiging uit platen van glas (substraten) van post 7006
bekleed met een diëlektrische
metaallaag,
halfgeleidend
volgens de normen van SE
MII (8)

7010

7013

- Andere

Vervaardiging uit materialen van post 7001

Flessen, flacons, bokalen, pot
ten, buisjes, ampullen en an
dere bergingsmiddelen, van
glas, voor vervoer of voor ver
pakking; weckglazen; stoppen,
deksels en andere sluitingen,
van glas stoppen, deksels en
andere sluitingen, van glas

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product

Glaswerk voor tafel-, keuken-,
toilet- of kantoorgebruik, voor
binnenhuisversiering of voor
dergelijk gebruik (ander dan
bedoeld bij post 7010 of 7018)

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product

of
Slijpen van glaswerk, mits de totale waarde van het gebruikte
niet-geslepen glaswerk niet hoger is dan 50 % van de prijs af
fabriek van het product

of
Slijpen van glaswerk, mits de totale waarde van het gebruikte
niet-geslepen glaswerk niet hoger is dan 50 % van de prijs af
fabriek van het product
of
Versieren met de hand (met uitzondering van zijdezeefdruk) van
met de hand geblazen glaswerk, mits de totale waarde van het
gebruikte met de hand geblazen glaswerk niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het product

ex 7019

Werken (andere dan garen) van
glasvezels

Vervaardiging uit:
— ongekleurde lonten, rovings en garens, ook indien gesneden,
of
— glaswol

ex Hoofdstuk 71

Echte en gekweekte parels,
edelstenen en halfedelstenen,
edele metalen en metalen ge
plateerd met edele metalen,
alsmede werken daarvan; fan
cybijouterieën; munten, met
uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product
of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product
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7106, 7108 en
7110

Edele metalen:

- Ruw

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van materialen van de posten 7106, 7108 en 7110
of
Elektrolytische, thermische of chemische scheiding van edele
metalen van post 7106, 7108 of 7110
of
Fusie en/of legering van edele metalen van post 7106, 7108 of
7110, onderling of met onedele metalen

- Halfbewerkt of in poeder Vervaardiging uit onbewerkte edele metalen
vorm
ex 7107,
ex 7109 en
ex 7111

Metalen geplateerd met edele
metalen, halfbewerkt

7115

Andere werken van edele me Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
talen of van metalen geplateerd uitzondering van die van het product
met edele metalen

7117

Fancybijouterieën

Vervaardiging uit metalen geplateerd met edele metalen, onbe
werkt

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product
of
Vervaardiging uit delen van onedel metaal, niet geplateerd of
bedekt met edele metalen, mits de waarde van alle gebruikte
materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van
het product

ex Hoofdstuk 72

Gietijzer, ijzer en staal, met
uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product

7207

Halffabrikaten van ijzer of van
niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit materialen van post 7201, 7202, 7203, 7204,
7205 of 7206

7208 tot en met
7216

Gewalste platte producten,
walsdraad, staven en profielen,
van ijzer of van niet-gelegeerd
staal

Vervaardiging uit ingots of andere primaire vormen of halffabri
caten, bedoeld bij de posten 7206 of 7207

7217

Draad van ijzer of van niet-ge Vervaardiging uit halffabrikaten van ander gelegeerd staal van
legeerd staal
post 7207

7218 91 en
7218 99

Halffabricaten

Vervaardiging uit materialen van post 7201, 7202, 7203, 7204,
7205 of van onderverdeling 7218 10

7219 tot en met
7222

Gewalste platte producten,
walsdraad, staven en profielen,
van roestvrij staal

Vervaardiging uit ingots of andere primaire vormen of uit half
fabricaten, bedoeld bij post 7218

7223

Draad van roestvrij staal

Vervaardiging uit halffabrikaten van post 7218

7224 90

Halffabricaten

Vervaardiging uit materialen van post 7201, 7202, 7203, 7204,
7205 of van onderverdeling 7224 10
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7225 tot en met
7228

Gewalste platte producten, Vervaardiging uit ingots of andere primaire vormen of halffabri
warmgewalste massieve pro caten, bedoeld bij post 7206, 7207, 7218 of 7224
ducten, onregelmatig opgerold;
profielen van ander gelegeerd
staal; holle staven voor borin
gen, van gelegeerd of niet-ge
legeerd staal

7229

Draad van ander gelegeerd
staal

Vervaardiging uit halffabrikaten van ander gelegeerd staal van
post 7224

ex Hoofdstuk 73

Werken van gietijzer, van ijzer
en van staal, met uitzondering
van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product

ex 7301

Damwandprofielen

Vervaardiging uit materialen van post 7207

7302

Bestanddelen van spoorbanen, Vervaardiging uit materialen van post 7206
van gietijzer, van ijzer of van
staal: spoorstaven (rails), con
trarails en heugels voor tand
radbanen, wisseltongen, punt
stukken, wisselstangen en an
dere bestanddelen van kruisin
gen en wissels, dwarsliggers,
lasplaten, spoorstoelen, wig
gen, onderlegplaten, klempla
ten, dwarsplaten en dwarsstan
gen en andere bestanddelen,
voor het leggen, het verbinden
of het bevestigen van rails

7304, 7305 en
7306

Buizen, pijpen en holle profie Vervaardiging uit materialen van post 7206, 7207, 7208, 7209,
len, van ijzer (ander dan giet 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 of 7224
ijzer) of van staal

ex 7307

Hulpstukken voor buizen van
roestvrij staal

7308

Constructiewerken en delen Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
van constructiewerken (bij uitzondering van die van het product. Gelaste profielen van post
voorbeeld bruggen, brugdelen, 7301 mogen evenwel niet worden gebruikt
sluisdeuren,
vakwerkmasten
en andere masten, pijlers, ko
lommen, kapconstructies, deu
ren en ramen, alsmede kozij
nen daarvoor, drempels, lui
ken, balustrades), van gietijzer,
van ijzer of van staal, andere
dan de geprefabriceerde bouw
werken bedoeld bij post 9406;
platen, staven, profielen, bui
zen en dergelijke, van gietijzer,
van ijzer of van staal, gereed
gemaakt voor gebruik in con
structiewerken

Draaien, boren, ruimen, draadsnijden, afbramen en zandstralen
van gesmede onbewerkte stukken waarvan de waarde niet hoger
is dan 35 % van de prijs af fabriek van het product

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 448
▼B
Post van het gehar
moniseerd systeem

Omschrijving

Determinerende behandeling (be- of verwerkingen waardoor niet-oor
sprongsmaterialen de oorsprong verkrijgen)

(1)

(2)

(3)

ex 7315

Sneeuwkettingen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
van post 7315 niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van
het product

ex Hoofdstuk 74

Koper en werken van koper,
met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product

7403

Geraffineerd koper en koper Vervaardiging uit materialen van om het even welke post
legeringen, ruw

Hoofdstuk 75

Nikkel en werken van nikkel

ex Hoofdstuk 76

Aluminium en werken van alu Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
minium, met uitzondering van: uitzondering van die van het product

7601

Ruw aluminium

7607

Bladaluminium (ook indien be Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
drukt of op een drager van pa uitzondering van die van het product en post 7606
pier, van karton, van kunststof
of op dergelijke dragers) met
een dikte van niet meer dan
0,2 mm (de dikte van de dra
ger niet meegerekend)

Hoofdstuk 77

Gereserveerd voor eventueel
toekomstig gebruik in het ge
harmoniseerde systeem

ex Hoofdstuk 78

Lood en werken van lood, met
uitzondering van:

7801

Ruw lood:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product

- Geraffineerd lood

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post

- Overig

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product. Resten en afval van post
7802 mogen evenwel niet worden gebruikt

Hoofdstuk 79

Zink en werken van zink

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product

Hoofdstuk 80

Tin en werken van tin

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product

Hoofdstuk 81

Andere onedele metalen; cer Vervaardiging uit materialen van om het even welke post
mets; werken van deze stoffen

ex Hoofdstuk 82

Gereedschap; messenmakers
werk, lepels en vorken, van
onedel metaal; delen van deze
artikelen van onedel metaal,
met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product
of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product
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8206

Stellen, bestaande uit gereed
schap van twee of meer van
de posten 8202 tot en met
8205, opgemaakt voor de ver
koop in het klein

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van materialen van de posten 8202 tot en met
8205. Gereedschap van de posten 8202 tot en met 8205 mag
evenwel in het stel worden opgenomen, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 15 % van de prijs af fabriek van het stel

8211

Messen (andere dan die be Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
doeld bij post 8208), ook in uitzondering van die van het product. Lemmeten en handvatten
dien getand, zaksnoeimessen van onedel metaal mogen evenwel worden gebruikt
daaronder begrepen, alsmede
lemmeten daarvan

8214

Ander messenmakerswerk (bij Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
voorbeeld tondeuses, hakmes uitzondering van die van het product. Handvatten van onedel
sen en dergelijke slagers- en metaal mogen evenwel worden gebruikt
keukenmessen, briefopeners);
gereedschap (nagelvijltjes daar
onder begrepen) voor manicure
of voor pedicure, ook indien in
stellen

8215

Lepels,
vorken,
pollepels, Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
schuimspanen, taartscheppen, uitzondering van die van het product. Handvatten van onedel
vismessen en botermesjes, sui metaal mogen evenwel worden gebruikt
kertangen en dergelijke artike
len

ex Hoofdstuk 83

Allerlei werken van onedele
metalen, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product
of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8302

Andere garnituren, beslag en
dergelijke artikelen, voor ge
bouwen, en automatische deur
sluiters

ex 8306

Beeldjes en andere versierings Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
voorwerpen van onedel metaal uitzondering van die van het product. Andere materialen van
post 8306 mogen evenwel worden gebruikt, mits de totale
waarde ervan niet hogers is dan 30 % van de prijs af fabriek
van het product

ex Hoofdstuk 84

Kernreactoren,
stoomketels,
machines, toestellen en mecha
nische werktuigen, alsmede de
len daarvan, met uitzondering
van:

8401

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product. Andere materialen van
post 8302 mogen evenwel worden gebruikt, mits de totale
waarde ervan niet hogers is dan 20 % van de prijs af fabriek
van het product

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product
of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

Kernreactoren; niet-bestraalde Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
splijtstofelementen (patronen) niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product
voor kernreactoren; machines
en apparaten voor isotopen
scheiding
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(1)

(2)

(3)

8407

8408

Zuigermotoren met vonkontste (a) MOL’s
king, wankelmotoren daar
Vervaardiging waarbij de
onder begrepen
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

(b) Andere begunstigde landen

Zuigermotoren met zelfontste (a) MOL’s
king (diesel- en semi-dieselmo
Vervaardiging waarbij de
toren)
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

8427

Vorkheftrucks; andere trans Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
portwagentjes met hef- of han niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product
teerinrichting

8482

Kogellagers, rollagers, naaldla (a) MOL’s
gers en dergelijke lagers
Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex Hoofdstuk 85

8501, 8502

8513

Elektrische machines, appara
ten, uitrustingsstukken, als
mede delen daarvan; toestellen
voor het opnemen of het weer
geven van geluid, toestellen
voor het opnemen of het weer
geven van beelden en geluid
voor televisie, alsmede delen
en toebehoren van deze toestel
len, met uitzondering van:

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product
of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

Elektrische motoren en genera (a) MOL’s
toren; elektrische generatorag
gregaten en roterende omvor Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
mers
met uitzondering van die van
het product en van post 8503

Draagbare elektrische lampen,
bestemd om met eigen energie
bron te werken (bijvoorbeeld
met elementen of batterijen,
met accumulatoren of met in
gebouwde dynamo), andere
dan die bedoeld bij post 8512

(b) Andere begunstigde landen

(b) Andere begunstigde landen
Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product en van post 8503

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product.

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product
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8519

8521

8523

8525

8526

Geluidsopname- en
weergaveapparaten

geluids (a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product en van post 8522

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product en van post 8522

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Video-opname- en videoweer (a) MOL’s
gaveapparaten, ook indien met
Vervaardiging uit materialen
ingebouwde videotuner
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product en van post 8522

(b) Andere begunstigde landen
Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product en van post 8522

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Platen, banden, niet-vluchtige
geheugens op basis van halfge
leiders, „intelligente kaarten”
en andere dragers voor het op
nemen van geluid of voor der
gelijke doeleinden, waarop al
dan niet is opgenomen, vormen
en matrijzen voor het maken
van platen daaronder begrepen,
andere dan de goederen be
doeld bij hoofdstuk 37

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Zendtoestellen voor radio-om
roep of televisie, ook indien
met ingebouwd ontvangtoestel
of toestel voor het opnemen
of het weergeven van geluid;
televisiecamera’s, digitale ca
mera’s en andere videocamera
opnametoestellen

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product en van post 8529

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product en van post 8529

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product en van post 8529

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product en van post 8529

of

of

Radartoestellen, toestellen voor
radionavigatie en toestellen
voor radioafstandsbediening
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8527

8528

8535 tot en met
8537

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product en van post 8529

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product en van post 8529

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Monitors en projectietoestellen,
niet voorzien van een ontvang
toestel voor televisie; ontvang
toestellen voor televisie, ook
indien met ingebouwd ont
vangtoestel voor radio-omroep
of een toestel voor het opne
men of het weergeven van ge
luid of van beelden

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product en van post 8529

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product en van post 8529

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Toestellen voor het inschake
len, uitschakelen, omschakelen,
aansluiten of verdelen van of
voor het beveiligen tegen elek
trische stroom; connectoren
voor optische vezels, optische
vezelbundels of -kabels bor
den, panelen, kasten en derge
lijke, voor elektrische bedie
ning of voor het verdelen van
elektrische stroom

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product en van post 8538

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product en van post 8538

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Ontvangtoestellen voor radioomroep, ook indien in dezelfde
kast gecombineerd met een
toestel voor het opnemen of
het weergeven van geluid of
met een uurwerk

8540 11 en
8540 12

Kathodestraalbuizen voor ont (a) MOL’s
vangtoestellen voor televisie,
buizen voor videomonitors Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
daaronder begrepen
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 8542 31,
ex 8542 32,
ex 8542 33,
ex 8542 39

Monolithische
schakelingen

geïntegreerde

(b) Andere begunstigde landen
Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product
of
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▼B
Post van het gehar
moniseerd systeem

Omschrijving

Determinerende behandeling (be- of verwerkingen waardoor niet-oor
sprongsmaterialen de oorsprong verkrijgen)

(1)

(2)

(3)

Diffusie, waarbij geïntegreerde schakelingen worden gevormd
op een halfgeleidersubstraat door de selectieve inbrenging van
een geschikt doteringsmateriaal, al dan niet geassembleerd en/of
getest in een niet-partij
8544

Draad, kabels (coaxiale kabels
daaronder begrepen) en andere
geleiders van elektriciteit, ge
ïsoleerd (ook indien gevernist
of gelakt — zogenaamd email
draad — of anodisch geoxi
deerd), ook indien voorzien
van verbindingsstukken; opti
schevezelkabel bestaande uit
individueel omhulde vezels,
ook indien elektrische gelei
ders bevattend of voorzien
van verbindingsstukken

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

8545

Koolelektroden, koolborstels, Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
koolspitsen voor lampen, kool niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product
staven voor elementen of bat
terijen en andere artikelen van
grafiet of andere koolstof, ook
indien verbonden met metaal,
voor elektrisch gebruik

8546

Isolatoren voor elektriciteit,
ongeacht de stof waarvan zij
zijn vervaardigd

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Isolerende werkstukken, geheel
van isolerend materiaal dan
wel voorzien van daarin bij
het gieten, persen, enz. aange
brachte eenvoudige metalen
verbindingsstukken (bijvoor
beeld nippels met schroef
draad), voor elektrische machi
nes, toestellen of installaties,
andere dan de isolatoren be
doeld bij post 8546; isolatie
buizen en verbindingsstukken
daarvoor, van onedel metaal,
inwendig geïsoleerd

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Resten en afval van elektrische
elementen, van elektrische bat
terijen en van elektrische accu
mulatoren; gebruikte elektri
sche elementen, gebruikte elek
trische batterijen en gebruikte
elektrische
accumulatoren;
elektrische delen van machi
nes, van apparaten of van toe
stellen, niet genoemd of niet
begrepen onder andere posten
van dit hoofdstuk

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

8547

8548
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▼B
Post van het gehar
moniseerd systeem

Omschrijving

Determinerende behandeling (be- of verwerkingen waardoor niet-oor
sprongsmaterialen de oorsprong verkrijgen)

(1)

(2)

(3)

Hoofdstuk 86

Rollend en ander materieel Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
voor spoor- en tramwegen, als niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product
mede delen daarvan; rollend en
ander materieel voor spoor- en
tramwegen, alsmede delen
daarvan; mechanische (elektro
mechanische daaronder begre
pen) signaal- en waarschu
wingstoestellen voor het ver
keer

ex Hoofdstuk 87

Automobielen, tractors, rijwie
len, motorrijwielen en andere
voertuigen voor vervoer over
land, alsmede delen en toebe
horen daarvan, met uitzon
dering van:

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Motorrijwielen en rijwielen
met hulpmotor, ook indien
met zijspan; zijspanwagens

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

of

of

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

8711

ex Hoofdstuk 88

Luchtvaart en ruimtevaart, met
uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product
of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8804

Rotochutes

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
inbegrip van andere materialen van post 8804
of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 89

Scheepvaart

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product
of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 90

Instrumenten, apparaten en toe
stellen voor de fotografie en de
cinematografie; meet-, verifica
tie-, controle- en precisie-in
strumenten, medische en chi
rurgische instrumenten, appara
ten en toestellen; delen en toe
behoren daarvan, met uitzon
dering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product
of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product
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▼B
Post van het gehar
moniseerd systeem

Omschrijving

Determinerende behandeling (be- of verwerkingen waardoor niet-oor
sprongsmaterialen de oorsprong verkrijgen)

(1)

(2)

(3)

Lenzen, prisma’s, spiegels en
andere optische elementen, on
geacht de stof waarvan zij zijn
vervaardigd, gemonteerd, voor
instrumenten, apparaten en toe
stellen, andere dan die van
niet-optisch bewerkt glas

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Delen en toebehoren (niet ge
noemd of niet begrepen onder
andere posten van dit hoofd
stuk) van machines, apparaten,
toestellen, instrumenten of arti
kelen bedoeld bij dit hoofdstuk
90

(a) MOL’s

(b) Andere begunstigde landen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 70 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Hoofdstuk 91

Uurwerken

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 92

Muziekinstrumenten; delen en Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
toebehoren van muziekinstru niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product
menten

Hoofdstuk 93

Wapens en munitie; delen en
toebehoren daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 94

Meubelen (ook voor medisch
of voor chirurgisch gebruik);
artikelen voor bedden en der
gelijke artikelen; verlichtings
toestellen, elders genoemd
noch elders onder begrepen;
lichtreclames, verlichte aanwij
zingsborden en dergelijke arti
kelen; geprefabriceerde bouw
werken

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product

9002

9033

ex Hoofdstuk 95

of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

Speelgoed, spellen, artikelen Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
voor ontspanning en sportarti uitzondering van die van het product
kelen; delen en toebehoren
daarvan, met uitzondering van: of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 9506

Golfstokken en delen van golf Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
stokken
uitzondering van die van het product. Ruw gevormde blokken
voor het maken van golfstokken mogen evenwel worden ge
bruikt

ex Hoofdstuk 96

Diverse werken, met uitzon Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
dering van:
uitzondering van die van het product
of
Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product
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▼B
Post van het gehar
moniseerd systeem

Omschrijving

Determinerende behandeling (be- of verwerkingen waardoor niet-oor
sprongsmaterialen de oorsprong verkrijgen)

(1)

(2)

(3)

9601 en 9602

Ivoor, been, schildpad, hoorn, Vervaardiging uit materialen van om het even welke post
geweien, koraal, paarlemoer
en andere stoffen van dierlijke
herkomst geschikt om te wor
den gesneden, bewerkt; werken
van deze stoffen (gevormde
werken daaronder begrepen).
Plantaardige of minerale stof
fen geschikt om te worden ge
sneden, bewerkt, alsmede wer
ken van deze stoffen; ge
vormde of gesneden werken
van was, van paraffine, van
stearine, van natuurlijke gom
men of harsen, van modelleer
pasta, alsmede gevormde of
gesneden werken, elders ge
noemd noch elders onder be
grepen; bewerkte, niet-geharde
gelatine, andere dan die be
doeld bij post 3503, alsmede
werken van niet-geharde gela
tine

9603

Bezems en borstels, ook indien Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen
zij delen van machines, van niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product
toestellen of van voertuigen
zijn, met de hand bediende me
chanische vegers zonder motor,
penselen, kwasten en plu
meaus; gerede knotten voor
borstelwerk; verfkussens en
verfrollen; wissers van rubber
of van andere soepele stoffen

9605

Reisassortimenten voor de li
chaamsverzorging van per
sonen, voor het schoonmaken
van schoeisel of van kleding
en reisnaaigarnituren

9606

Knopen
en
drukknopen; Vervaardiging:
knoopvormen en andere delen
van knopen of van drukkno — uit materialen van om het even welke post, met uitzondering
van materialen van dezelfde post als het product, en
pen; knopen in voorwerpsvorm

Elk artikel in het assortiment moet beantwoorden aan de regel
die ervoor zou gelden indien het niet in het assortiment was
opgenomen. Niet-oorsprongsartikelen mogen evenwel worden
gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger
is dan 15 % van de prijs af fabriek van het assortiment

— waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 70 % van de prijs af fabriek van het product
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▼B
Post van het gehar
moniseerd systeem
(1)

9608

9612

9613 20
9614

Hoofdstuk 97

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Omschrijving

Determinerende behandeling (be- of verwerkingen waardoor niet-oor
sprongsmaterialen de oorsprong verkrijgen)

(2)

(3)

Kogelpennen; vilt- en merkstif
ten, alsmede andere pennen
met poreuze punt; vulpennen,
doorschrijfpennen;
vulpotlo
den; penhouders, potloodhou
ders en dergelijke artikelen;
delen (puntbeschermers en
klemmen daaronder begrepen)
van deze artikelen, andere dan
die bedoeld bij post 9609
Inktlinten voor schrijfmachines
en dergelijke inktlinten, geïnkt
of op andere wijze geprepa
reerd voor het maken van af
drukken, ook indien op spoe
len of in cassettes; stempelkus
sens, ook indien geïnkt, met of
zonder doos
Zakaanstekers werkend met
gas, navulbaar

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
uitzondering van die van het product. Pennen en penpunten van
dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt

Vervaardiging:
— uit materialen van om het even welke post, met uitzondering
van materialen van dezelfde post als het product, en
— waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de totale waarde van de gebruikte mate
rialen van post 9613 niet hoger is dan 30 % van de prijs af
fabriek van het product
Pijpen (pijpenkoppen daar Vervaardiging uit materialen van om het even welke post
onder begrepen), sigaren- en
sigarettenpijpjes, alsmede delen
daarvan
Kunstvoorwerpen, voorwerpen Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met
voor verzamelingen en antiqui uitzondering van die van het product
teiten

Zie aantekening 4.2.
Zie de aantekeningen 8.1 en 8.3 voor de bijzondere voorwaarden in verband met specifieke behandelingen.
Zie aantekening 8.2. voor de bijzondere voorwaarden in verband met specifieke behandelingen.
Als „groep” wordt beschouwd ieder deel van de post dat door een puntkomma van de rest is gescheiden.
Voor producten die enerzijds bestaan uit materialen van de posten 3901 tot en met 3906 en anderzijds uit materialen van de posten
3907 tot en met 3911, geldt deze beperking alleen voor de groep materialen met het hoogste gewichtspercentage in het product.
Als zeer transparant wordt beschouwd: folie waarvan het doorzichtigheidsverlies, gemeten met een nefolometer van Gardner volgens
ASTM-D 1003-16 (troebelingsfactor), minder dan 2 % bedraagt.
Zie aantekening 6 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
Dit product kan slechts worden gebruikt bij de vervaardiging van weefsels van de soort gebruikt voor papiermachines.
Zie aantekening 7.
Zie aantekening 6.
Zie aantekening 7 voor brei- en haakwerk aan het stuk, niet elastisch of gegummeerd, verkregen door aaneennaaien of aaneenzetten
van stukken brei- of haakwerk (gesneden of direct in vorm gebreid).
SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
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▼B
BIJLAGE 22-04
Materialen die van regionale cumulatie zijn uitgesloten (1) (2)
Groep I: Brunei,
Cambodja, Filipijnen, Groep III: Bangla
Groep IV (3) Ar
Indonesië, Laos, Ma desh, Bhutan, India,
gentinië, Brazilië,
leisië, Myanmar/Bir Nepal, Pakistan, Sri
Paraguay, Uruguay
Lanka
ma, Thailand, Viet
nam

Code
gehar Omschrijving
moniseerd sys
teem of gecom
bineerde
no
menclatuur
0207

Vlees en eetbare slachtafvallen van
pluimvee (bedoeld bij post 0105), vers,
gekoeld of bevroren

X

ex 0210

Vlees en eetbare slachtafvallen van
pluimvee, gezouten, gepekeld, gedroogd
of gerookt

X

Hoofdstuk 03

Vis, schaaldieren, weekdieren en andere
ongewervelde waterdieren

ex 0407

Eieren in de schaal van pluimvee, andere
dan voor het uitbroeden

X

ex 0408

Vogeleieren uit de schaal en eigeel, an
dere dan ongeschikt voor menselijke
consumptie

X

0709 51
ex 0710 80
0710 40 00
0711 51
0712 31

Paddenstoelen, vers of gekoeld, bevro
ren, voorlopig verduurzaamd, gedroogd
groenten, ook indien gestoomd of in wa
ter gekookt, bevroren

0714 20

Bataten (zoete aardappelen)

X

0811 10
0811 20

Aardbeien, frambozen, bramen, moerbei
en, loganbessen, zwarte, witte of rode
aalbessen of kruisbessen,, gestoomd of
in water gekookt, bevroren, al dan niet
met toegevoegde suiker of andere zoet
stoffen

X

1006

Rijst

X

X

ex 1102 90
ex 1103 19
ex 1103 20
ex 1104 19
ex 1108 19

Meel, gries, griesmeel, pellets, granen,
geplet of in vlokken, rijstzetmeel

X

X

1108 20

Inuline

X

1604 en 1605

Bereidingen en conserven van vis; kavi
aar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit;
bereidingen en conserven van schaaldie
ren, van weekdieren of van andere on
gewervelde waterdieren

X

X

X

X

X
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▼B
Groep I: Brunei,
Cambodja, Filipijnen, Groep III: Bangla
Groep IV (3) Ar
Indonesië, Laos, Ma desh, Bhutan, India,
gentinië, Brazilië,
leisië, Myanmar/Bir Nepal, Pakistan, Sri
Paraguay, Uruguay
ma, Thailand, Viet
Lanka
nam

1701 en 1702

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede
chemisch zuivere sacharose, en andere
suiker, suikerstroop, kunsthoning en ka
ramel

X

X

1704 90

Suikerwerk zonder cacao (met uitzon
dering van kauwgom)

X

X

X

ex 1806 10

Cacaopoeder, 65 of meer gewichtsper
centen sucrose/isoglucose bevattende

X

X

X

1806 20

Andere bereidingen, hetzij in blokken of
in staven, met een gewicht van meer dan
2 kg, hetzij in vloeibare toestand of in
de vorm van pasta, poeder, korrels of
dergelijke, in recipiënten of in andere
verpakkingen, met een inhoud per on
middellijke verpakking van meer dan
2 kg

X

X

X

1901 90 91
1901 90 99

Andere producten voor menselijke con
sumptie dan bereidingen voor de voe
ding van kinderen, opgemaakt voor de
verkoop in het klein, mengsels en deeg,
voor de bereiding van bakkerswaren be
doeld bij post 1905 en dan moutextract

X

X

X

ex 1902 20

Gevulde deegwaren (ook indien gekookt
of op andere wijze bereid), bevattende
meer dan 20 gewichtspercenten vis,
schaaldieren, weekdieren of andere on
gewervelde waterdieren of bevattende
meer dan 20 gewichtspercenten worst
en dergelijke, van vlees en slachtafvallen
van alle soorten, met inbegrip van vetten
van alle soorten of oorsprong

2001 90 30

Suikermaïs (Zea mays var. saccharata),
bereid of verduurzaamd in azijn of in
azijnzuur

X

X

X

2003 10

Paddenstoelen van het geslacht Agari
cus, op andere wijze bereid of verduur
zaamd dan in azijn of azijnzuur

X

X

X

2005 80 00

Suikermaïs (Zea mays var. saccharata),
op andere wijze bereid of verduurzaamd
in azijn of in azijnzuur, niet bevroren,
andere dan de producten bedoeld bij
post 2006

X

X

X

ex 2007 10

Gehomogeniseerde jam, vruchtengelei,
marmelade, vruchten- of notenmoes en
vruchten- of notenpasta, meer dan 13
gewichtspercenten suiker bevattende

X

X
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Groep I: Brunei,
Cambodja, Filipijnen, Groep III: Bangla
Groep IV (3) Ar
Indonesië, Laos, Ma desh, Bhutan, India,
gentinië, Brazilië,
leisië, Myanmar/Bir Nepal, Pakistan, Sri
Paraguay, Uruguay
ma, Thailand, Viet
Lanka
nam

2007 99

Niet-gehomogeniseerde jam, vruchtenge
lei, marmelade, vruchten- of notenmoes
en vruchten- of notenpasta, andere dan
van citrusvruchten

X

2008 20
2008 30
2008 40
2008 50
2008 60
2008 70
2008 80
2008 93
2008 97
2008 99

Vruchten, noten en andere eetbare plan
tendelen, op andere wijze bereid of ver
duurzaamd

X

2009

Ongegiste vruchtensappen (druivenmost
daaronder begrepen) en ongegiste groen
tesappen, zonder toegevoegde alcohol,
ook indien met toegevoegde suiker of
andere zoetstoffen

X

ex 2101 12

Preparaten op basis van koffie

X

X

X

ex 2101 20

Preparaten op basis van thee of van maté

X

X

X

2106 90 92
2106 90 98

Producten voor menselijke consumptie,
niet elders genoemd, anders dan proteï
neconcentraten en getextureerde proteï
nestoffen en dan samengestelde alcohol
houdende preparaten (andere dan die op
basis van reukstoffen) van de soort ge
bruikt voor de vervaardiging van dran
ken en andere dan suikerstroop, ge
aromatiseerd of met toegevoegde kleur
stoffen

X

X

X

2204 30

Druivenmost andere dan druivenmost
waarvan de gisting door het toevoegen
van alcohol is verhinderd of gestuit

X

2205

Vermout en andere wijn van verse drui
ven, bereid met aromatische planten of
met aromatische stoffen

X

2206

Andere gegiste dranken; mengsels van
gegiste dranken en mengsels van gegiste
dranken met alcoholvrije dranken, elders
genoemd noch elders onder begrepen

X

2207 10 00

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met
een alcoholvolumegehalte van 80 % vol
of meer

X

X
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Groep I: Brunei,
Cambodja, Filipijnen, Groep III: Bangla
Groep IV (3) Ar
Indonesië, Laos, Ma desh, Bhutan, India,
gentinië, Brazilië,
leisië, Myanmar/Bir Nepal, Pakistan, Sri
Paraguay, Uruguay
ma, Thailand, Viet
Lanka
nam

ex 2208 90

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met
een alcoholvolumegehalte van minder
dan 80 % vol., andere dan arak, prui
menbrandewijn, perenbrandewijn of ker
senbrandewijn en andere gedistilleerde
dranken en dranken die gedistilleerde al
cohol bevatten

2905 43 00

Mannitol

2905 44

X

X

X

X

X

D-glucitol (sorbitol)

X

X

X

3302 10 29

Bereidingen van de soort gebruikt in de
drankenindustrie, die alle essentiële aro
matische stoffen van een bepaalde drank
bevatten, andere dan die met een alco
holvolumegehalte van meer dan 0,5 %
vol, meer dan 1,5 gewichtspercent van
melk afkomstige vetstoffen, 5 gewichts
percenten sacharose of isoglucose, 5 ge
wichtspercenten glucose of zetmeel be
vattende

X

X

X

3505 10

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel

X

X

X

(1) Zie aangekruiste vakken
(2) Cumulatie van deze materialen tussen de minstontwikkelde landen (MOL’s) van elke regionale groep (d.w.z. Cambodja en Laos in
groep I; Bangladesh, Bhutan en Nepal in groep III) is toegestaan. Op dezelfde wijze is cumulatie van deze materialen ook toegestaan
in een niet-MOL van een regionale groep met materialen van oorsprong uit een ander land van dezelfde regionale groep.
3
( ) Cumulatie van deze materialen van oorsprong uit Argentinië, Brazilië en Uruguay is niet toegestaan in Paraguay. Bovendien is
cumulatie van ieder materiaal van de hoofdstukken 16 tot en met 24 van oorsprong uit Brazilië niet toegestaan in Argentinië,
Paraguay of Uruguay.
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BIJLAGE 22-05
Bewerkingen die zijn uitgesloten van regionale cumulatie in het kader van
het sap (textielproducten)
Bewerkingen zoals:
— het bevestigen van knopen en/of andere sluitsystemen,
— het maken van knoopsgaten,
— het zomen van broeken, mouwen, rokken, japonnen enz.,
— het zomen van zakdoeken, tafellinnen enz.,
— het aanbrengen van garnituren en toebehoren zoals zakken, etiketten, insignes
enz.,
— het strĳken en het op andere wĳze klaarmaken van kledingstukken voor de
verkoop als confectie,
— combinaties van dergelĳke bewerkingen.
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BIJLAGE 22-11
Inleidende

aantekeningen en lijst van oorsprongverlenende
verwerkingen van niet-oorsprongsmaterialen

be-

of

DEEL I
INLEIDENDE AANTEKENINGEN
Aantekening 1:
In deze lijst zijn de voorwaarden omschreven waarop producten als voldoende
be- of verwerkt worden beschouwd in de zin van artikel 61.

Aantekening 2:
2.1. De eerste twee kolommen van de lijst geven het verkregen product aan. In
kolom 1 is het nummer van de post of het hoofdstuk volgens het gehar
moniseerd systeem vermeld en kolom 2 bevat de omschrijving van de
goederen die volgens dat systeem onder die post of dat hoofdstuk vallen.
Voor iedere post of ieder hoofdstuk in de kolommen 1 en 2 wordt in kolom
3 of 4 een regel gegeven. Een nummer in kolom 1 voorafgegaan door „ex”
betekent dat de regel in kolom 3 of 4 alleen geldt voor het gedeelte van de
post dat in kolom 2 is omschreven.

2.2. Wanneer in kolom 1 verscheidene postnummers zijn gegroepeerd of wan
neer een hoofdstuknummer is vermeld en de omschrijving van de producten
in kolom 2 derhalve in algemene bewoordingen is gesteld, dan is de regel
daarnaast in kolom 3 of 4 van toepassing op alle producten die volgens het
geharmoniseerde systeem onder de posten van het hoofdstuk of onder elk
van de in kolom 1 gegroepeerde posten zijn ingedeeld.

2.3. Wanneer in de lijst verschillende regels worden gegeven voor verschillende
producten die onder dezelfde post vallen, wordt na elk streepje dat deel van
de post omschreven waarop de daarnaast, in kolom 3 of 4, vermelde voor
waarde van toepassing is.

2.4. Wanneer zowel in kolom 3 als in kolom 4 een regel is gegeven voor het in
de kolommen 1 en 2 omschreven product, kan de exporteur kiezen welke
regel — die in kolom 3 of die in kolom 4 — hij toepast. Indien in kolom 4
geen oorsprongsregel is gegeven, moet de regel in kolom 3 worden toege
past.

Aantekening 3:
3.1. Op producten die de oorsprong hebben verkregen en die bij de vervaardi
ging van andere producten worden gebruikt, is artikel 61 van toepassing
ongeacht het feit of de oorsprong verkregen werd in de fabriek waar deze
producten worden gebruikt of in een andere fabriek in het begunstigde land
of gebied of in de Unie.

Voorbeeld:
Een motor van post 8407, waarvoor de regel geldt dat de waarde van de niet
van oorsprong zijnde materialen die daarin worden verwerkt niet meer mag
bedragen dan 40 % van de prijs af fabriek, is vervaardigd van „ander gele
geerd staal, enkel ruw voorgesmeed” van post ex 7224.

Indien dit smeedijzer in het begunstigde land of gebied uit niet van oor
sprong zijnde ingots werd vervaardigd, heeft het reeds de oorsprong ver
kregen krachtens de regel voor post ex 7224. Bij de waardeberekening van
de motor telt het smeedijzer dan als materiaal van oorsprong, of het nu in
dezelfde fabriek werd vervaardigd of in een andere fabriek in het begun
stigde land of gebied. De waarde van de niet van oorsprong zijnde ingots
wordt dus niet meegerekend bij het berekenen van de waarde van de ge
bruikte materialen die niet van oorsprong zijn.
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3.2. De regel in de lĳst geeft de minimumbewerking of -verwerking aan die
vereist is; meer be- of verwerking verleent eveneens de oorsprong; om
gekeer kan minder be- of verwerking geen oorsprong verlenen. Mag volgens
een regel een niet van oorsprong zijnd materiaal in een bepaald productie
stadium worden gebruikt, dan mag hetzelfde materiaal ook in een vroeger
productiestadium worden gebruikt. Hetzelfde materiaal mag evenwel niet
worden gebruikt in een later productiestadium.
3.3. Onverminderd aantekening 3.2 geldt dat, wanneer in een regel de uitdruk
king „materialen van om het even welke post” wordt gebezigd, materialen
van alle posten (zelfs die welke onder dezelfde omschrijving en dezelfde
post vallen als het product) mogen worden gebruikt, onder voorbehoud van
de specifieke beperkingen die die regel kan bevatten.
Wanneer echter de uitdrukking „vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met inbegrip van andere materialen van post …” of „ver
vaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van
andere materialen van dezelfde post als het product” wordt gebezigd, mogen
materialen van alle posten worden gebruikt, met uitzondering van die welke
onder dezelfde omschrijving in kolom 2 vallen als het product.
3.4. Wanneer volgens een regel in de lijst een product van meer dan één mate
riaal mag worden vervaardigd, betekent dit dat één of meer van deze ma
terialen kunnen worden gebruikt. Het is niet noodzakelijk dat zij alle worden
gebruikt.
Voorbeeld:
Volgens de regel voor weefsels van de posten 5208 tot en met 5212 mogen
natuurlijke vezels en andere materialen, waaronder chemische, worden ge
bruikt. Dit betekent niet dat beide moeten worden gebruikt; gebruik van het
ene of het andere materiaal of van beide materialen is toegestaan.
3.5. Wanneer volgens een regel in de lijst een product van een bepaald materiaal
moet worden vervaardigd, betekent dit niet dat geen andere materialen
mogen worden gebruikt die vanwege hun aard niet aan de regel kunnen
voldoen. (Zie ook aantekening 6.2 met betrekking tot textielproducten).
Voorbeeld:
De regel voor bereide levensmiddelen van post 1904 sluit nadrukkelijk het
gebruik van granen en graanderivaten uit, maar minerale zouten, chemica
liën en andere additieven die niet van granen zijn vervaardigd, mogen wel
worden gebruikt.
Dit geldt evenwel niet voor producten die, hoewel zij niet kunnen worden
vervaardigd van het in de lijst genoemde materiaal, wel vervaardigd kunnen
worden uit een materiaal van dezelfde aard in een vroeger productiestadium.
Voorbeeld:
Indien voor een kledingstuk van ex hoofdstuk 62, van gebonden textielvlies,
slechts het gebruik van garen dat niet van oorsprong is, is toegestaan, dan is
het niet mogelijk uit te gaan van stof van gebonden textielvlies — zelfs al
kan gebonden textielvlies normalerwijze niet van garen worden vervaardigd.
In een dergelijk geval zou het uitgangsmateriaal zich in het stadium vóór
garen moeten bevinden, dat wil zeggen in het vezelstadium.
3.6. Indien in een regel in de lijst twee percentages worden gegeven als maxi
mumwaarde van niet van oorsprong zijnde materialen die kunnen worden
gebruikt, dan mogen deze percentages niet bij elkaar worden opgeteld. De
maximumwaarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn,
mag het hoogste van de opgegeven percentages nooit overschrijden. Boven
dien mogen de afzonderlijke percentages met betrekking tot bepaalde mate
rialen niet worden overschreden.
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Aantekening 4:
4.1. De term „natuurlijke vezels” in de lijst heeft betrekking op andere dan
kunstmatige of synthetische vezels, met inbegrip van afval, in het stadium
vóór het spinnen. Tenzij anders vermeld, omvat de term vezels die zijn
gekaard, gekamd of anderszins bewerkt, doch niet gesponnen.
4.2. De term „natuurlijke vezels” omvat paardenhaar van post 0503, zijde van de
posten 5002 en 5003, wol, fijn of grof haar van de posten 5101 tot en met
5105, katoen van de posten 5201 tot en met 5203 en andere plantaardige
vezels van de posten 5301 tot en met 5305.
4.3. De termen „textielmassa”, „chemische stoffen” en „materialen voor het ver
vaardigen van papier” in de lijst hebben betrekking op materialen die niet
onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 vallen, maar die gebruikt kunnen
worden bij de vervaardiging van kunstmatige, synthetische of papieren ve
zels of garens.
4.4. De term „synthetische en kunstmatige stapelvezels” in de lijst heeft betrek
king op kabel van synthetische of kunstmatige filamenten, op synthetische
of kunstmatige stapelvezels en op synthetisch of kunstmatig afval van de
posten 5501 tot en met 5507.
Aantekening 5:
5.1. Indien voor een bepaald product in de lijst naar deze aantekening wordt
verwezen, zijn de in kolom 3 van de lijst genoemde voorwaarden niet van
toepassing op basistextielmaterialen die bij de vervaardiging zijn gebruikt en
die, samen genomen, ten hoogste 10 % van het totale gewicht van alle
gebruikte basistextielmaterialen uitmaken. (Zie ook de aantekeningen 5.3
en 5.4).
5.2. De in aantekening 5.1 genoemde afwijking is evenwel slechts van toepas
sing op gemengde producten die van twee of meer basistextielmaterialen
zijn vervaardigd.
Basistextielmaterialen zijn:
— zijde,
— wol,
— grof haar,
— fijn haar,
— paardenhaar (crin),
— katoen,
— papier en materiaal voor het vervaardigen van papier,
— vlas,
— hennep,
— jute en andere bastvezels,
— sisal en andere textielvezels van het geslacht „agave”,
— kokosvezels, abaca, ramee en andere plantaardige textielvezels,
— synthetische filamenten,
— kunstmatige filamenten,
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— filamenten die elektriciteit geleiden,
— synthetische stapelvezels van polypropyleen,
— synthetische stapelvezels van polyester,
— synthetische stapelvezels van polyamide,
— synthetische stapelvezels van polyacrylonitril,
— synthetische stapelvezels van polyimide,
— synthetische stapelvezels van polytetrafluorethyleen,
— synthetische stapelvezels van poly(fenyleensulfide);
— synthetische stapelvezels van poly(vinylchloride),
— andere synthetische stapelvezels,
— kunstmatige stapelvezels van viscose,
— andere kunstmatige stapelvezels,
— garen van polyurethaan met soepele segmenten van polyether, al dan
niet omwoeld,
— garen van polyurethaan met soepele segmenten van polyester, al dan niet
omwoeld,
— producten van post 5605 (metaalgaren) met strippen bestaande uit een
kern van aluminiumfolie of van kunststoffolie, al dan niet bedekt met
aluminiumpoeder, met een breedte van niet meer dan 5 mm, welke kern
met behulp van een doorzichtig of gekleurd kleefmiddel tussen twee
strippen kunststof is aangebracht,
— andere producten van post 5605.
Voorbeeld:
Garen van post 5205, vervaardigd van katoenvezels van post 5203 en van
synthetische stapelvezels van post 5506, is een gemengd garen. Derhalve
mogen niet van oorsprong zijnde synthetische stapelvezels die niet voldoen
aan de regels van oorsprong (volgens welke een vervaardiging uit chemische
stoffen of textielmassa is vereist) worden gebruikt tot 10 % van het gewicht
van het garen.
Voorbeeld:
Een weefsel van wol van post 5112, vervaardigd van garens van wol van
post 5107 en van synthetische garens van stapelvezels van post 5509, is een
gemengd weefsel. Derhalve mogen synthetische garens die niet voldoen aan
de regels van oorsprong (volgens welke een vervaardiging uit chemische
stoffen of textielmassa is vereist) of garens van wol die niet voldoen aan de
regels van oorsprong (volgens welke een vervaardiging is vereist uit natuur
lijke vezels die niet gekaard zijn of gekamd, noch anderszins met het oog op
het spinnen bewerkt) of een combinatie van deze twee soorten garens wor
den gebruikt, mits het totale gewicht ervan niet hoger is dan 10 % van het
gewicht van het weefsel.
Voorbeeld:
Getufte textielstoffen van post 5802, vervaardigd van garens van katoen van
post 5205 en van weefsels van katoen van post 5210, is slechts een ge
mengd product wanneer het katoenweefsel zelf een gemengd product is,
vervaardigd van onder twee verschillende posten ingedeelde garens, of wan
neer de gebruikte katoengarens zelf gemengde garens zijn.
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Voorbeeld:
Indien de betrokken getufte textielstoffen zijn vervaardigd uit katoengarens
van post 5205 en uit synthetisch weefsel van post 5407, zijn de gebruikte
garens uiteraard van twee verschillende soorten basistextielmateriaal ge
maakt en zijn de getufte textielstoffen bijgevolg een gemengd product.
5.3. Voor producten bevattende garen „van polyurethaan met soepele segmenten
van polyether, ook indien omwoeld” bedraagt de toegestane afwijking voor
dit garen ten hoogste 20 %.
5.4. In het geval van producten „met strippen bestaande uit een kern van alu
miniumfolie of van kunststoffolie, al dan niet bedekt met aluminiumpoeder,
met een breedte van niet meer dan 5 mm, welke kern met behulp van een
doorzichtig of gekleurd kleefmiddel tussen twee strippen kunststof is aange
bracht” bedraagt de toegestane afwijking voor de strippen ten hoogste 30 %.
Aantekening 6:
6.1. Voor textielproducten die in de lijst van een voetnoot zijn voorzien die naar
deze aantekening verwijst, mogen textielmaterialen, met uitzondering van
voeringen en tussenvoeringen, die niet voldoen aan de regel in kolom 3 van
de lijst voor het betrokken geconfectioneerde product, worden gebruikt voor
zover deze onder een andere post vallen dan het product en de waarde niet
hoger is dan 8 % van de prijs af fabriek van het product.
6.2. Onverminderd aantekening 6.3 mogen materialen die niet onder de hoofd
stukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld, vrij worden gebruikt bij de ver
vaardiging van textielproducten, ongeacht of zij textiel bevatten.
Voorbeeld:
Wanneer volgens een regel in de lijst voor een bepaald textielartikel, zoals
een broek, garen moet worden gebruikt, dan sluit dit het gebruik van ar
tikelen van metaal, zoals knopen, niet uit, omdat deze niet onder de hoofd
stukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld. Om dezelfde reden is het gebruik
van bijvoorbeeld ritssluitingen toegelaten, al bevatten deze normalerwijze
ook textiel.
6.3. Wanneer een percentageregel van toepassing is, moet met de waarde van de
materialen die niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld,
rekening worden gehouden bij de berekening van de waarde van de ge
bruikte materialen die niet van oorsprong zijn.
Aantekening 7:
7.1. Onder „specifieke behandeling” in de zin van de posten ex 2707, 2713 tot
en met 2715, ex 2901, ex 2902 en ex 3403 wordt verstaan:
a) vacuümdistillatie;
b) herdistillatie volgens een proces van ver doorgevoerde splitsing (1);
c) kraken;
d) reforming;
e) extractie met behulp van selectieve oplosmiddelen;
f) een bewerking bestaande uit alle navolgende behandelingen: behandelen
met geconcentreerd zwavelzuur, met rokend zwavelzuur of met zwavel
zuuranhydride; neutraliseren met behulp van alkalische stoffen; ontkleu
ren en zuiveren met behulp van van nature actieve aarde, van geacti
veerde aarde, van actieve koolstof of van bauxiet;
g) polymeriseren;
h) alkyleren;
i) isomeriseren.
(1) Aanvullende aantekening (GN) 5 b) op hoofdstuk 27 van de gecombineerde nomencla
tuur.
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7.2. Onder „specifieke behandeling” in de zin van de posten 2710, 2711 en 2712
wordt verstaan:
a) vacuümdistillatie;
b) herdistillatie volgens een proces van ver doorgevoerde splitsing (1);
c) kraken;
d) reforming;
e) extractie met behulp van selectieve oplosmiddelen;
f)

een bewerking bestaande uit alle navolgende behandelingen: behandelen
met geconcentreerd zwavelzuur, met rokend zwavelzuur of met zwavel
zuuranhydride; neutraliseren met behulp van alkalische stoffen; ontkleu
ren en zuiveren met behulp van van nature actieve aarde, van geacti
veerde aarde, van actieve koolstof of van bauxiet;

g) polymeriseren;
h) alkyleren;
(ij) isomeriseren;
k) uitsluitend voor de zware oliën van post ex 2710: ontzwavelen met
gebruikmaking van waterstof, waardoor het zwavelgehalte van de be
handelde producten met ten minste 85 % wordt verlaagd (methode
ASTM D 1266-59 T);
l)

uitsluitend voor de producten van post 2710: ontparaffineren, anders dan
door enkel filtreren;

m) uitsluitend voor de zware oliën van post ex 2710: behandelen met wa
terstof, uitgezonderd ontzwavelen, waarbij de waterstof actief deelneemt
aan een scheikundige reactie die, met behulp van een katalysator, onder
een druk van meer dan 20 bar en bij een temperatuur van meer dan
250 °C wordt teweeggebracht. Verdere behandeling, met waterstof, van
smeeroliën van post ex 2710 die in het bijzonder verbetering van de
kleur of de stabiliteit ten doel heeft (bijvoorbeeld „hydrofinishing” of
ontkleuren), wordt daarentegen niet als een specifieke behandeling aan
gemerkt;
n) uitsluitend voor stookolie van post ex 2710: atmosferische distillatie,
mits deze producten, distillatieverliezen inbegrepen, voor minder dan
30 % van het volume overdistilleren bij 300 °C, bepaald volgens de
methode ASTM D 86;
o) uitsluitend voor andere zware oliën dan gasolie of stookolie van post
ex 2710: behandelen met gebruikmaking van hoogfrequente glimontla
ding;
p) uitsluitend voor de producten van ex 2712, andere dan vaseline, ozoke
riet, montaanwas, turfwas en paraffine, met een oliegehalte van minder
dan 0,75 gewichtspercenten: olieafscheiding door gefractioneerde kris
tallisatie.
7.3. Wat de posten ex 2707, 2713 tot en met 2715, ex 2901, ex 2902 en ex 3403
betreft wordt geen oorsprong verleend door eenvoudige behandelingen zoals
reinigen, decanteren, ontzouten, afsplitsen van water, filtreren, kleuren, mer
ken, het verkrijgen van een bepaald zwavelgehalte door het mengen van
producten met uiteenlopende zwavelgehaltes, alle combinaties van die be
handelingen of soortgelijke behandelingen.
(1) Aanvullende aantekening (GN) 5 b) op hoofdstuk 27 van de gecombineerde nomencla
tuur.
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DEEL II
LIJST

VAN

OORSPRONGVERLENENDE
BEOF
VERWERKINGEN
OORSPRONGSMATERIALEN

Post 2012 van het
geharmoniseerd
systeem

Omschrijving

(1)

(2)

VAN

NIET-

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

Hoofdstuk 1

Levende dieren

Alle dieren van hoofdstuk 1
moeten geheel en al verkregen
zijn

Hoofdstuk 2

Vlees en eetbare slachtafvallen

Vervaardiging waarbij alle ge
bruikte materialen van de
hoofdstukken 1 en 2 geheel
en al verkregen zijn

Hoofdstuk 3

Vis, schaaldieren, weekdieren Vervaardiging waarbij alle ge
en andere ongewervelde water bruikte materialen van hoofd
stuk 3 geheel en al verkregen
dieren
zijn

ex Hoofdstuk 4

Melk en zuivelproducten; vo
geleieren; natuurhonig; eetbare
producten van dierlijke oor
sprong, elders genoemd noch
elders onder begrepen, met uit
zondering van:

0403

—
Karnemelk, gestremde melk en Vervaardiging waarbij:
room, yoghurt, kefir en andere
gegiste of aangezuurde melk — alle gebruikte materialen
van hoofdstuk 4 geheel
en room, ook indien ingedikt,
en al verkregen zijn,
met toegevoegde suiker of an
dere zoetstoffen, gearomati
seerd of met toegevoegde — alle gebruikte vruchten
sappen (met uitzondering
vruchten of cacao
van vruchtensappen van
ananassen,
lemmetjes,
pompelmoezen of pome
lo’s) bedoeld bij post
2009 van oorsprong zijn,
en

Vervaardiging waarbij alle ge
bruikte materialen van hoofd
stuk 4 geheel en al verkregen
zijn

— de waarde van alle ge
bruikte materialen van
hoofdstuk 17 niet hoger
is dan 30 % van de prijs
af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 5

Andere producten van dierlijke
oorsprong, elders genoemd
noch elders onder begrepen;
met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle ge
bruikte materialen van hoofd
stuk 5 geheel en al verkregen
zijn

ex 0502

Bereid haar van varkens of van
wilde zwijnen

Reinigen, ontsmetten, sorteren
en rechtstrijken van haar

(4)
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Hoofdstuk 6

Levende planten en producten
van de bloementeelt

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

Vervaardiging waarbij:

(4)

—

— alle gebruikte materialen
van hoofdstuk 6 geheel
en al verkregen zijn, en
— de waarde van alle ge
bruikte materialen niet ho
ger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het
product

Hoofdstuk 7

Groenten, planten, wortels en Vervaardiging waarbij alle ge
knollen, voor voedingsdoelein bruikte materialen van hoofd
stuk 7 geheel en al verkregen
den
zijn

Hoofdstuk 8

Fruit; schillen van citrusvruch Vervaardiging waarbij:
—
ten en van meloenen
— alle gebruikte vruchten ge
heel en al verkregen zijn,
en
— de waarde van alle ge
bruikte materialen van
hoofdstuk 17 niet hoger
is dan 30 % van de prijs
af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 9

Koffie, thee, maté en specerij Vervaardiging waarbij alle ge
en, met uitzondering van:
bruikte materialen van hoofd
stuk 9 geheel en al verkregen
zijn

0901

Koffie, cafeïnevrije koffie Vervaardiging uit materialen
daaronder begrepen, ook in van om het even welke post
dien gebrand; bolsters en schil
len, van koffie; koffiesurroga
ten die koffie bevatten, onge
acht de mengverhouding

0902

Thee, ook indien gearomati Vervaardiging uit materialen
seerd
van om het even welke post

ex 0910

Kruidenmengsels

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post

Hoofdstuk 10

Granen

Vervaardiging waarbij alle ge
bruikte materialen van hoofd
stuk 10 geheel en al verkregen
zijn

ex Hoofdstuk 11

Producten van de meelindus
trie; mout; zetmeel; inuline;
tarwegluten, met uitzondering
van:

Vervaardiging waarbij alle ge
bruikte granen, groenten en
planten voor voedingsdoelein
den, knollen en wortels van
post 0714 of vruchten geheel
en al verkregen zijn
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(3)

ex 1106

Meel, gries en poeder van ge Drogen en malen van peul
droogde zaden van peulgroen groenten van post 0708
ten bedoeld bij post 0713

Hoofdstuk 12

Oliehoudende zaden en vruch
ten; allerlei zaden, zaaigoed en
vruchten; planten voor indu
strieel en voor geneeskundig
gebruik; stro en voeder

Vervaardiging waarbij alle ge
bruikte materialen van hoofd
stuk 12 geheel en al verkregen
zijn

1301

Gomlak (schellak); gommen,
harsen, gomharsen en oleohar
sen (bijvoorbeeld balsems),
van natuurlijke oorsprong

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen van post 1301 niet ho
ger is dan 50 % van de prijs af
fabriek van het product

1302

Plantensappen en planten
extracten; pectinestoffen, pecti
naten en pectaten; agaragar en
andere uit plantaardige produc
ten verkregen plantenslijmen
en bindmiddelen, ook indien
gewijzigd:
- Plantenslijmen en bindmid Vervaardiging uit niet gewij
delen, gewijzigd, verkregen zigde plantenslijmen en bind
middelen
uit plantaardige producten
- Overig

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Hoofdstuk 14

Plantaardige
grondstoffen;
plantaardige producten, elders
genoemd noch elders onder be
grepen

Vervaardiging waarbij alle ge
bruikte materialen van hoofd
stuk 14 geheel en al verkregen
zijn

ex Hoofdstuk 15

Vetten en oliën (dierlijke en
plantaardige) en dissociatiepro
ducten daarvan; bewerkt spijs
vet; was van dierlijke of van
plantaardige oorsprong, met
uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

1501

Varkensvet (reuzel daaronder
begrepen) en vet van gevogel
te, ander dan dat bedoeld bij
post 0209 of 1503:
- Beendervet of afvalvet

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van materia
len van post 0203, 0206 of
0207 of van beenderen van
post 0506

(4)
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- Overig

1502

1504

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

Vervaardiging uit vlees of eet
bare slachtafvallen van var
kens bedoeld bij post 0203 of
0206 of uit vlees en eetbare
slachtafvallen van pluimvee
van post 0207

Rund-, schapen- of geitenvet,
ander dan dat bedoeld bij post
1503
- Beendervet of afvalvet

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van materia
len van post 0201, 0202, 0204
of 0206 of van beenderen van
post 0506

- Overig

Vervaardiging waarbij alle ge
bruikte materialen van hoofd
stuk 2 geheel en al verkregen
zijn

Vetten en oliën, van vis of van
zeezoogdieren, alsmede fracties
daarvan, ook indien geraffi
neerd, doch niet chemisch ge
wijzigd:
- Vaste fracties

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met inbegrip van andere mate
rialen van post 1504

- Overig

Vervaardiging waarbij alle ge
bruikte materialen van de
hoofdstukken 2 en 3 geheel
en al verkregen zijn

ex 1505

Geraffineerde lanoline

Vervaardiging uit ruw wolvet
van post 1505

1506

Andere dierlijke vetten en
oliën, alsmede fracties daarvan,
ook indien geraffineerd, doch
niet chemisch gewijzigd:

1507 tot en met
1515

- Vaste fracties

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met inbegrip van andere mate
rialen van post 1506

- Overig

Vervaardiging waarbij alle ge
bruikte materialen van hoofd
stuk 2 geheel en al verkregen
zijn

Plantaardige vette oliën en
fracties daarvan:

(4)
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(3)

- Sojaolie,
grondnotenolie,
palmolie, kokosolie (koprao
lie), palmpittenolie, babassu
notenolie, tungolie, aleuritis
olie, oiticicaolie, myricawas,
japanwas, fracties van jojo
baolie en oliën voor ander
technisch of industrieel ge
bruik dan voor de vervaardi
ging van producten voor
menselijke consumptie

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(4)

- Vaste fracties, met uitzon Vervaardiging uit andere mate
dering van die van jojobaolie rialen van de posten 1507 tot
en met 1515
- Overig

Vervaardiging waarbij alle ge
bruikte plantaardige materialen
geheel en al verkregen zijn

1516

Dierlijke en plantaardige vetten Vervaardiging waarbij:
en oliën, alsmede fracties daar
van, geheel of gedeeltelijk ge — alle gebruikte materialen
van hoofdstuk 2 geheel en
hydrogeneerd, veresterd, op
al verkregen zijn, en
nieuw veresterd of geëlaïdini
seerd, ook indien geraffineerd,
— alle gebruikte plantaardige
doch niet verder bereid
materialen geheel en al
verkregen zijn. Wel mogen
materialen van de posten
1507, 1508, 1511 en 1513
worden gebruikt

—

1517

Margarine; mengsels en berei Vervaardiging waarbij:
dingen, voor menselijke con
sumptie, van dierlijke of plant — alle gebruikte materialen
van hoofdstukken 2 en 4
aardige vetten of oliën of van
geheel en al verkregen
fracties van verschillende vet
zijn, en
ten en oliën bedoeld bij dit
hoofdstuk, andere dan de vet
ten en oliën of fracties daar — alle gebruikte plantaardige
materialen geheel en al
van, bedoeld bij post 1516
verkregen zijn. Wel mogen
materialen van de posten
1507, 1508, 1511 en 1513
worden gebruikt

—

Hoofdstuk 16

Bereidingen van vlees, van vis, Vervaardiging:
van schaaldieren, van weekdie
ren of van andere ongewer — uit dieren van hoofdstuk 1,
en/of
velde waterdieren

—

— waarbij alle gebruikte ma
terialen van hoofdstuk 3
geheel en al verkregen zijn
ex Hoofdstuk 17

Suiker en suikerwerk, met uit Vervaardiging uit materialen
zondering van:
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 474
▼B
Post 2012 van het
geharmoniseerd
systeem

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

ex 1701

Rietsuiker en beetwortelsuiker,
alsmede chemisch zuivere sa
charose, in vaste vorm, ge
aromatiseerd of met toege
voegde kleurstoffen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen van hoofdstuk 17 niet
hoger is dan 30 % van de prijs
af fabriek van het product

1702

Andere suiker, chemisch zui
vere lactose, maltose, glucose
en fructose (levulose) daar
onder begrepen, in vaste vorm;
suikerstroop, niet gearomati
seerd en zonder toegevoegde
kleurstoffen; kunsthoning, ook
indien met natuurhoning ver
mengd; karamel:

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen

- Chemisch zuivere maltose en
chemisch zuivere fructose

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met inbegrip van andere mate
rialen van post 1702

- Andere suiker, in vaste
vorm, gearomatiseerd of met
toegevoegde kleurstoffen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen van hoofdstuk 17 niet
hoger is dan 30 % van de prijs
af fabriek van het product

- Overig

Vervaardiging waarbij alle ge
bruikte materialen van oor
sprong zijn

ex 1703

Melasse verkregen bij de ex Vervaardiging waarbij de
tractie of de raffinage van sui waarde van alle gebruikte ma
ker, gearomatiseerd of met toe terialen van hoofdstuk 17 niet
gevoegde kleurstoffen
hoger is dan 30 % van de prijs
af fabriek van het product

1704

Suikerwerk zonder cacao (witte
chocolade daaronder begrepen)

Vervaardiging:

(4)

—

— uit materialen van om het
even welke post, met uit
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van
hoofdstuk 17 niet hoger is
dan 30 % van de prijs af
fabriek van het product

Hoofdstuk 18

Cacao en bereidingen daarvan

Vervaardiging:
— uit materialen van om het
even welke post, met uit
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en

—
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Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van
hoofdstuk 17 niet hoger is
dan 30 % van de prijs af
fabriek van het product
1901

Moutextract; bereidingen voor
menselijke consumptie van
meel, gries, griesmeel, zetmeel
of moutextract, geen of minder
dan 40 gewichtspercenten ca
cao bevattend, berekend op
een geheel ontvette basis, el
ders genoemd noch elders on
der begrepen; bereidingen voor
menselijke consumptie van
producten bedoeld bij de pos
ten 0401 tot en met 0404, geen
of minder dan 5 gewichtsper
centen cacao bevattend, bere
kend op een geheel ontvette
basis, elders genoemd noch el
ders onder begrepen:

- Moutextract

Vervaardiging uit granen van
hoofdstuk 10

- Overig

Vervaardiging:
— uit materialen van om het
even welke post, met uit
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van
elk van de hoofdstukken
4 en 17niet meer bedraagt
dan 30 % van de prijs af
fabriek van het product

1902

Deegwaren, ook indien ge
kookt of gevuld (met vlees of
andere zelfstandigheden) dan
wel op andere wijze bereid, zo
als spaghetti, macaroni, noe
dels, lasagne, gnocchi, ravioli
en cannelloni; koeskoes, ook
indien bereid:

- Bevattende niet meer dan 20
gewichtspercenten vlees, eet
bare
slachtafvallen,
vis,
schaal- of weekdieren

Vervaardiging waarbij alle ge
bruikte granen en graanderiva
ten (met uitzondering van
harde tarwe en derivaten daar
van) geheel en al verkregen
zijn

—
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Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

- Bevattende meer dan 20 ge Vervaardiging waarbij:
—
wichtspercenten vlees, eet
bare
slachtafvallen,
vis, — alle gebruikte granen en
graanderivaten (met uitzon
schaal- of weekdieren
dering van harde tarwe en
derivaten daarvan) geheel
en al verkregen zijn, en
— alle gebruikte materialen
van hoofdstukken 2 en 3
geheel en al verkregen zijn

1903

Tapioca en soortgelijke pro
ducten bereid uit zetmeel, in
de vorm van schilfers, korrels,
parels en dergelijke

1904

—
Graanpreparaten
verkregen Vervaardiging:
door poffen of door roosteren
(bijvoorbeeld cornflakes); gra — uit materialen van om het
even welke post, met uit
nen (andere dan maïs) in de
zondering van materialen
vorm van korrels of in de
van post 1806,
vorm van vlokken of van an
dere bewerkte korrels (met uit
zondering van meel, gries en — waarbij het gebruikte graan
of meel (met uitzondering
griesmeel), voorgekookt of op
van harde tarwe en maïs
andere wijze bereid, elders ge
van de soort Zea indurata,
noemd noch elders onder be
en derivaten daarvan) ge
grepen
heel en al verkregen zijn,
en

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van aard
appelzetmeel van post 1108

— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van
hoofdstuk 17 niet hoger is
dan 30 % van de prijs af
fabriek van het product

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van materia
len van hoofdstuk 11

1905

Brood, gebak, biscuits en an
dere bakkerswaren, ook indien
deze producten cacao bevatten;
ouwel in bladen, hosties, ou
wels voor geneesmiddelen, pla
kouwels en dergelijke produc
ten van meel of van zetmeel

ex Hoofdstuk 20

Bereidingen van groenten, van Vervaardiging waarbij alle ge
vruchten en van andere plan bruikte groenten en vruchten
tendelen, met uitzondering geheel en al verkregen zijn
van:

(4)
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ex 2001

Broodwortelen, bataten (zoete
aardappelen) en dergelijke eet
bare plantendelen met een zet
meelgehalte van 5 of meer ge
wichtspercenten, bereid of ver
duurzaamd in azijn of azijn
zuur

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex 2004 en
ex 2005

Aardappelen in de vorm van
meel, gries of vlokken, op an
dere wijze bereid of verduur
zaamd dan in azijn of azijn
zuur

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

2006

Groenten, vruchten, vruchten
schillen en andere plantende
len, gekonfijt met suiker (uit
gedropen, geglaceerd of uit
gekristalliseerd)

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen van hoofdstuk 17 niet
hoger is dan 30 % van de prijs
af fabriek van het product

2007

Jam, vruchtengelei, marmela Vervaardiging:
—
de, vruchtenmoes en vruchten
pasta, door koken of stoven — uit materialen van om het
even welke post, met uit
verkregen, met of zonder toe
zondering van materialen
gevoegde suiker of andere
van dezelfde post als het
zoetstoffen
product, en

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen

— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van
hoofdstuk 17 niet hoger is
dan 30 % van de prijs af
fabriek van het product
ex 2008

- Noten, zonder toegevoegde
suiker of alcohol

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle van oorsprong
zijnde gebruikte noten en olie
houdende zaden, bedoeld bij
de posten 0801, 0802 en
1202 tot en met 1207, hoger
is dan 60 % van de prijs af
fabriek van het product

- Pindakaas; mengsels op basis
van graan; palmharten; maïs

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

—
- Andere, met uitzondering Vervaardiging:
van vruchten (noten daar
onder begrepen), anders ge — uit materialen van om het
even welke post, met uit
kookt dan in water of stoom,
zondering van materialen
zonder toegevoegde suiker,
van dezelfde post als het
bevroren
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van
hoofdstuk 17 niet hoger is
dan 30 % van de prijs af
fabriek van het product

(4)
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2009

Ongegiste
vruchtensappen Vervaardiging:
—
(druivenmost daaronder begre
— uit materialen van om het
pen) en ongegiste groentesap
even welke post, met uit
pen, zonder toegevoegde alco
zondering van materialen
hol, ook indien met toege
van dezelfde post als het
voegde suiker of andere zoet
product, en
stoffen
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van
hoofdstuk 17 niet hoger is
dan 30 % van de prijs af
fabriek van het product

ex Hoofdstuk 21

Diverse producten voor mense Vervaardiging uit materialen
lijke consumptie, met uitzon van om het even welke post,
met uitzondering van die van
dering van:
het product

2101

Extracten, essences en concen Vervaardiging:
—
traten, van koffie, van thee of
— uit materialen van om het
van maté, en preparaten op ba
even welke post, met uit
sis van deze producten of op
zondering van materialen
basis van koffie, van thee of
van dezelfde post als het
van maté; gebrande cichorei
product, en
en andere gebrande koffiesur
rogaten, alsmede extracten, es — waarbij alle gebruikte ci
sences en concentraten daarvan
chorei geheel en al verkre
gen is

2103

Sauzen en preparaten voor sau
zen; samengestelde kruiderijen
en dergelijke producten; mos
terdmeel en bereide mosterd:
Sauzen en preparaten voor sau Vervaardiging uit materialen
zen; samengestelde kruiderijen van om het even welke post,
met uitzondering van die van
en dergelijke producten
het product. Mosterdmeel en
bereide mosterd mogen even
wel worden gebruikt
- Mosterdmeel
mosterd

en

bereide

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post

ex 2104

Preparaten voor soep of voor
bouillon; bereide soep en
bouillon

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van groenten,
bereid of verduurzaamd, van
de posten 2002 tot en met
2005

2106

Producten voor menselijke
consumptie, elders genoemd
noch elders onder begrepen

Vervaardiging:
— uit materialen van om het
even welke post, met uit
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van
elk van de hoofdstukken
4 en 17niet meer bedraagt
dan 30 % van de prijs af
fabriek van het product

—
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ex Hoofdstuk 22

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

—
Dranken,
alcoholhoudende Vervaardiging:
vloeistoffen en azijn, met uit
— uit materialen van om het
zondering van:
even welke post, met uit
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en
— waarbij alle gebruikte drui
ven of van druiven afkom
stige materialen geheel en
al verkregen zijn

2202

—
Water, mineraalwater en spuit Vervaardiging:
water daaronder begrepen, met
— uit materialen van om het
toegevoegde suiker of andere
even welke post, met uit
zoetstoffen, dan wel gearomati
zondering van materialen
seerd, alsmede andere alcohol
van dezelfde post als het
vrije dranken, andere dan de
product,
vruchten- en groentesappen be
doeld bij post 2009
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van
hoofdstuk 17 niet hoger is
dan 30 % van de prijs af
fabriek van het product, en
— waarbij alle gebruikte
vruchtensappen (met uit
zondering van vruchten
sappen van ananassen,
lemmetjes, pompelmoezen
of pomelo’s) van oor
sprong zijn

2207

Ethylalcohol, niet gedenatu Vervaardiging:
—
reerd, met een alcoholvolume
— uit materialen van om het
gehalte van 80 % vol of meer;
even welke post, met uit
ethylalcohol en gedistilleerde
zondering van materialen
dranken, gedenatureerd, onge
van de posten 2207 en
acht het gehalte
2208, en
— waarbij alle druiven of van
druiven afkomstige materi
alen geheel en al verkregen
zijn of waarbij, indien alle
andere gebruikte materia
len reeds van oorsprong
zijn, arak is gebruikt tot
ten hoogste 5 % vol

2208

Ethylalcohol, niet gedenatu Vervaardiging:
—
reerd, met een alcoholvolume
— uit materialen van om het
gehalte van minder dan 80 %
even welke post, met uit
vol; gedistilleerde dranken, li
zondering van materialen
keuren en andere dranken die
van de posten 2207 en
gedistilleerde alcohol bevatten
2208, en

(4)
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(3)

— waarbij alle druiven of van
druiven afkomstige materi
alen geheel en al verkregen
zijn of waarbij, indien alle
andere gebruikte materia
len reeds van oorsprong
zijn, arak is gebruikt tot
ten hoogste 5 % vol
ex Hoofdstuk 23

Resten en afval van de voed
selindustrie; bereid voedsel
voor dieren, met uitzondering
van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex 2301

Walvismeel; meel, poeder en
pellets, van vis, van schaaldie
ren, van weekdieren of van an
dere ongewervelde waterdie
ren, ongeschikt voor mense
lijke consumptie

Vervaardiging waarbij alle ge
bruikte materialen van de
hoofdstukken 2 en 3 geheel
en al verkregen zijn

ex 2303

Afvallen van maïszetmeelfa Vervaardiging waarbij alle ge
brieken (met uitzondering van bruikte maïs geheel en al ver
ingedikt zwelwater), met een kregen is
gehalte aan proteïnen, bere
kend op de droge stof, van
meer dan 40 gewichtspercenten

ex 2306

Perskoeken en andere vaste af Vervaardiging waarbij alle ge
vallen, verkregen bij de win bruikte olijven geheel en al
ning van olijfolie, met een ge verkregen zijn
halte aan olijfolie van meer
dan 3 %

2309

Bereidingen van de soort ge Vervaardiging waarbij:
—
bruikt voor het voederen van
— alle gebruikte granen, sui
dieren
ker of melasse, vlees of
melk van oorsprong zijn,
en
— alle gebruikte materialen
van hoofdstuk 3 geheel en
al verkregen zijn

ex Hoofdstuk 24

Tabak en tot verbruik bereide Vervaardiging waarbij alle ge
tabakssurrogaten, met uitzon bruikte materialen van hoofd
stuk 24 geheel en al verkregen
dering van:
zijn

2402

Sigaren, cigarillo’s en sigaret Vervaardiging waarbij ten
ten, van tabak of van tabaks minste 70 gewichtspercenten
van de ruwe en niet tot ver
surrogaten
bruik bereide tabak of afvallen
van tabak van post 2401 van
oorsprong zijn

(4)
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ex 2403

Rooktabak

Vervaardiging waarbij ten
minste 70 gewichtspercenten
van de ruwe en niet tot ver
bruik bereide tabak of afvallen
van tabak van post 2401 van
oorsprong zijn

ex Hoofdstuk 25

Zout; zwavel; aarde en steen; Vervaardiging uit materialen
gips, kalk en cement, met uit van om het even welke post,
met uitzondering van die van
zondering van:
het product

ex 2504

Natuurlijk kristallijn grafiet,
met koolstof verrijkt, gezuiverd
en gemalen

Verrijking van het koolstofge
halte, het zuiveren en malen
van ruw kristallijn grafiet

ex 2515

Marmer, enkel gesneden door
zagen, splijten en dergelijke,
in blokken of platen van vier
kante of rechthoekige vorm,
met een dikte van niet meer
dan 25 cm

Zagen, splijten of dergelijke
van marmer (zelfs indien reeds
gezaagd) met een dikte van
meer dan 25 cm

ex 2516

Graniet, porfier, basalt, zand
steen en andere natuursteen
voor de steenhouwerij of voor
het bouwbedrijf, in blokken of
platen van vierkante of recht
hoekige vorm, enkel gesneden
door zagen, splijten of op der
gelijke wijze, met een dikte
van niet meer dan 25 cm

Zagen, splijten of dergelijke
van natuursteen (zelfs indien
reeds gezaagd) met een dikte
van meer dan 25 cm

ex 2518

Dolomiet, gesinterd of gebrand

Sinteren of branden van niet
gesinterd of gebrand dolomiet

ex 2519

Natuurlijk
magnesiumcarbo
naat (magnesiet), fijngemaakt,
in hermetisch gesloten reci
piënten, en magnesiumoxide,
ook indien zuiver, met uitzon
dering van gesmolten magnesia
of doodgebrande magnesia
(gesinterd)

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Natuurlijk magne
siumcarbonaat
(magnesiet)
mag evenwel worden gebruikt

ex 2520

Tandtechnisch gips

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 2524

Asbestvezels

Vervaardiging uit asbestmine
ralen (asbestconcentraat)

ex 2525

Micapoeder

Malen van mica of van afval
van mica

ex 2530

Verfaarden, gebrand of fijnge Branden of malen van verfaar
maakt
den

(4)
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Hoofdstuk 26

Ertsen, slakken en assen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex Hoofdstuk 27

Minerale brandstoffen, aardolie
en distillatieproducten daarvan;
bitumineuze stoffen; minerale
was; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex 2707

Oliën waarin het gewicht van
de aromatische bestanddelen
dat van de niet-aromatische be
standdelen overtreft, zijnde
soortgelijke producten als mi
nerale oliën verkregen bij het
distilleren van hoge-tempera
tuur-steenkoolteer, die voor
65 % of meer van hun volume
overdistilleren bij een tempera
tuur van 250 °C of minder
(mengsels van benzol en van
benzine daaronder begrepen),
bestemd om te worden ge
bruikt als motorbrandstof of
als andere brandstof

Raffinage en/of een of meer
specifieke behandelingen (1)

ex 2709

Ruwe oliën uit bitumineuze
mineralen

Droge distillatie van bitumi
neuze mineralen

2710

Aardolie en olie uit bitumi
neuze mineralen, andere dan
ruwe; preparaten die 70 of
meer gewichtspercenten aard
olie of olie uit bitumineuze mi
neralen bevatten en waarvan
het karakter door deze olie
wordt bepaald, elders genoemd
noch elders onder begrepen;
afvalolie

Raffinage en/of een of meer
specifieke behandelingen (2)

Aardgas en andere gasvormige
koolwaterstoffen

Raffinage en/of een of meer
specifieke behandelingen (2)

2711

of
Andere behandelingen waarbij
alle gebruikte materialen onder
een andere post dan die van
het product zijn ingedeeld.
Materialen van dezelfde post
als het product mogen evenwel
worden gebruikt, mits de totale
waarde ervan niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek
van het product

of
Andere behandelingen waarbij
alle gebruikte materialen onder
een andere post dan die van
het product zijn ingedeeld.
Materialen van dezelfde post
als het product mogen evenwel
worden gebruikt, mits de totale
waarde ervan niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek
van het product

of

(4)
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Andere behandelingen waarbij
alle gebruikte materialen onder
een andere post dan die van
het product zijn ingedeeld.
Materialen van dezelfde post
als het product mogen evenwel
worden gebruikt, mits de totale
waarde ervan niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek
van het product

2712

Vaseline; paraffine, microkris
tallijne was uit aardolie, „slack
wax”, ozokeriet, montaanwas,
turfwas, andere minerale was
en dergelijke door synthese of
op andere wijze verkregen pro
ducten, ook indien gekleurd

Raffinage en/of een of meer
specifieke behandelingen (2)
of
Andere behandelingen waarbij
alle gebruikte materialen onder
een andere post dan die van
het product zijn ingedeeld.
Materialen van dezelfde post
als het product mogen evenwel
worden gebruikt, mits de totale
waarde ervan niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek
van het product

2713

Petroleumcokes, petroleumbi Raffinage en/of een of meer
tumen en andere residuen van specifieke behandelingen (1)
aardolie of van olie uit bitumi
of
neuze mineralen
Andere behandelingen waarbij
alle gebruikte materialen onder
een andere post dan die van
het product zijn ingedeeld.
Materialen van dezelfde post
als het product mogen evenwel
worden gebruikt, mits de totale
waarde ervan niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek
van het product

2714

Natuurlijk bitumen en natuur Raffinage en/of een of meer
lijk asfalt; bitumineuze leisteen specifieke behandelingen (1)
en bitumineus zand; asfaltiet
of
en asfaltsteen
Andere behandelingen waarbij
alle gebruikte materialen onder
een andere post dan die van
het product zijn ingedeeld.
Materialen van dezelfde post
als het product mogen evenwel
worden gebruikt, mits de totale
waarde ervan niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek
van het product

(4)
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Bitumineuze mengsels van na
tuurlijk asfalt, van natuurlijk
bitumen, van petroleumbitu
men, van minerale teer of van
minerale teerpek (bijvoorbeeld
bitumineuze mastiek, vloeibitu
men of koudasfalt („cutback”))

Raffinage en/of een of meer
specifieke behandelingen (1)

ex Hoofdstuk 28

Anorganische chemische pro
ducten; anorganische of orga
nische verbindingen van edele
metalen, van radioactieve ele
menten, van zeldzame aard
metalen en van isotopen, met
uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van
dezelfde post als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 2805

„Mischmetall”

Vervaardiging door elektrolyti
sche of thermische behan
deling waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet
hoger is dan 50 % van de prijs
af fabriek van het product

ex 2811

Zwaveltrioxide

Vervaardiging uit zwaveldioxi Vervaardiging
waarbij
de
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 2833

Aluminiumsulfaat

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 2840

Natriumperboraat

Vervaardiging uit dinatriumte Vervaardiging
waarbij
de
traboraatpentahydraat
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 2852

- Kwikverbindingen van in Vervaardiging uit materialen
wendige ethers, alsmede ha van om het even welke post.
logeen-, sulfo-, nitro- en ni De waarde van alle gebruikte
trosoderivaten daarvan
materialen van post 2909 mag
evenwel niet hoger zijn dan
20 % van de prijs af fabriek
van het product

2715

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(4)

of
Andere behandelingen waarbij
alle gebruikte materialen onder
een andere post dan die van
het product zijn ingedeeld.
Materialen van dezelfde post
als het product mogen evenwel
worden gebruikt, mits de totale
waarde ervan niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek
van het product
Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product
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(3)

- Kwikverbindingen van nu
cleïnezuren en zouten daar
van, al dan niet chemisch
welbepaald; andere hetero
cyclische verbindingen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post.
De waarde van alle gebruikte
materialen van de posten 2852,
2932, 2933 en 2934 mag
evenwel niet hoger zijn dan
20 % van de prijs af fabriek
van het product

- Kwikverbindingen van che
mische producten en pre
paraten van de chemische of
van aanverwante industrieën
(mengsels van natuurlijke
producten daaronder begre
pen), elders genoemd noch
elders onder begrepen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen

ex Hoofdstuk 29

Organische chemische produc Vervaardiging uit materialen
ten, met uitzondering van:
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van
dezelfde post als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 2901

Acyclische
koolwaterstoffen Raffinage en/of een of meer
bestemd om te worden ge specifieke behandelingen (1)
bruikt als motorbrandstof of
of
als andere brandstof
Andere behandelingen waarbij
alle gebruikte materialen onder
een andere post dan die van
het product zijn ingedeeld.
Materialen van dezelfde post
als het product mogen evenwel
worden gebruikt, mits de totale
waarde ervan niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek
van het product

ex 2902

Cycloalkanen en cycloalkenen Raffinage en/of een of meer
(andere dan azulenen), ben specifieke behandelingen (1)
zeen, tolueen, xylenen, be
stemd om te worden gebruikt of
als motorbrandstof of als an
dere brandstof

(4)

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product
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(4)

Andere behandelingen waarbij
alle gebruikte materialen onder
een andere post dan die van
het product zijn ingedeeld.
Materialen van dezelfde post
als het product mogen evenwel
worden gebruikt, mits de totale
waarde ervan niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek
van het product
ex 2905

Metaalalcoholaten van alcohol
bedoeld bij deze post en van
ethanol

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met inbegrip van andere mate
rialen van post 2905. Metaal
alcoholaten van deze post mo
gen evenwel worden gebruikt,
mits de totale waarde ervan
niet hoger is dan 20 % van
de prijs af fabriek van het pro
duct

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

2915

Verzadigde eenwaardige acy
clische carbonzuren, daarvan
afgeleide anhydriden, halogeni
den, peroxiden en peroxyzuren,
halogeen-, sulfo-, nitro en ni
trosoderivaten van deze pro
ducten

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post.
De waarde van alle gebruikte
materialen van de posten 2915
en 2916 mag evenwel niet ho
ger zijn dan 20 % van de prijs
af fabriek van het product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 2932

- Inwendige ethers, alsmede
halogeen-, sulfo-, nitro- en
nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post.
De waarde van alle gebruikte
materialen van post 2909 mag
evenwel niet hoger zijn dan
20 % van de prijs af fabriek
van het product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

- Cyclische acetalen en inwen Vervaardiging uit materialen
dige hemiacetalen, alsmede van om het even welke post
halogeen-, sulfo-, nitro- en
nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

2933

Heterocyclische verbindingen
met uitsluitend één of meer
stikstofatomen als heteroatoom

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post.
De waarde van alle gebruikte
materialen van de posten 2932
en 2933 mag evenwel niet ho
ger zijn dan 20 % van de prijs
af fabriek van het product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

2934

Nucleïnezuren en zouten daar
van, al dan niet chemisch wel
bepaald; andere heterocycli
sche verbindingen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post.
De waarde van alle gebruikte
materialen van de posten 2932,
2933 en 2934 mag evenwel
niet hoger zijn dan 20 % van
de prijs af fabriek van het pro
duct

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product
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ex 2939

Concentraten van papaverbol
kaf met een gehalte aan alka
loïden van 50 gewichtspercen
ten of meer

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex Hoofdstuk 30

Farmaceutische producten, met
uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van
dezelfde post als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

3002

Menselijk bloed; dierlijk bloed
bereid voor therapeutisch of
profylactisch gebruik of voor
het stellen van diagnosen; sera
van geïmmuniseerde dieren of
personen, andere bloedfracties
en immunologische producten,
al dan niet gewijzigd of verkre
gen door middel van biotech
nologische processen; vaccins,
toxinen, culturen van micro-or
ganismen (andere dan gist) en
dergelijke producten:

- Producten bestaande uit twee
of meer bestanddelen die
voor therapeutisch of profy
lactisch gebruik zijn ver
mengd of ongemengde pro
ducten voor dit gebruik, aan
geboden in afgemeten hoe
veelheden of gereed voor de
verkoop in het klein

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met inbegrip van andere mate
rialen van post 3002. Materia
len met dezelfde omschrijving
als het product mogen evenwel
worden gebruikt, op voor
waarde dat de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

- Overig:

- - Menselijk bloed

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met inbegrip van andere mate
rialen van post 3002. Materia
len met dezelfde omschrijving
als het product mogen evenwel
worden gebruikt, op voor
waarde dat de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

(4)
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verkrijgen
(3)

- - Dierlijk bloed, bereid voor Vervaardiging uit materialen
therapeutisch of profylac van om het even welke post,
tisch gebruik
met inbegrip van andere mate
rialen van post 3002. Materia
len met dezelfde omschrijving
als het product mogen evenwel
worden gebruikt, op voor
waarde dat de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product
- - Bloedfracties, andere dan
sera van geïmmuniseerde
dieren of personen, hemo
globine, bloedglobuline en
serumglobuline

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met inbegrip van andere mate
rialen van post 3002. Materia
len met dezelfde omschrijving
als het product mogen evenwel
worden gebruikt, op voor
waarde dat de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

- - Hemoglobine, bloedglobu Vervaardiging uit materialen
line en serumglobuline
van om het even welke post,
met inbegrip van andere mate
rialen van post 3002. Materia
len met dezelfde omschrijving
als het product mogen evenwel
worden gebruikt, op voor
waarde dat de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product
- - Overig

3003 en 3004

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met inbegrip van andere mate
rialen van post 3002. Materia
len met dezelfde omschrijving
als het product mogen evenwel
worden gebruikt, op voor
waarde dat de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

Geneesmiddelen (andere dan
de producten bedoeld bij de
posten 3002, 3005 en 3006):
- Verkregen uit amikacine be Vervaardiging uit materialen
doeld bij post 2941
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen be
doeld bij de posten 3003 en
3004 mogen evenwel worden
gebruikt tot een totale waarde
van 20 % van de prijs af fa
briek van het product

(4)
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(1)

(2)

- Overig

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

Vervaardiging:

(4)

—

— uit materialen van om het
even welke post, met uit
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product. Materialen van
post 3003 of 3004 mogen
evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de to
tale waarde ervan niet
meer bedraagt dan 20 %
van de prijs af fabriek
van het product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het
product
ex 3006

Farmaceutische afvallen, be Het product behoudt de oor
doeld bij aantekening 4 k) op spronkelijke indeling
dit hoofdstuk 30
- Steriele barrièremiddelen te
gen het verkleven, voor de
chirurgie of voor de tand
heelkunde, ook indien zij
door het lichaam kunnen
worden geabsorbeerd:
- - van kunstmatige plastische
stoffen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen van hoofdstuk 39 niet
hoger is dan 20 % van de prijs
af fabriek van het product(5)

- - van weefsels

Vervaardiging uit (7):

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 25 %
van de prijs af fabriek van het
product

— natuurlijke vezels,
— synthetische of kunst
matige stapelvezels, niet
gekaard of gekamd, noch
anderszins bewerkt voor
het spinnen, of
— chemische stoffen of tex
tielmassa
- Hulpmiddelen die herkenbaar Vervaardiging waarbij de
zijn voor gebruik in de sto waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
mazorg
van de prijs af fabriek van het
product
ex Hoofdstuk 31

Meststoffen, met uitzondering
van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van
dezelfde post als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product
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(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

ex 3105

Minerale of chemische mest Vervaardiging:
stoffen die twee of drie van
— uit materialen van om het
de vruchtbaarmakende elemen
even welke post, met uit
ten stikstof, fosfor en kalium
zondering van materialen
bevatten; andere meststoffen;
van dezelfde post als het
producten bedoeld bij dit
product. Materialen van
hoofdstuk, in tabletten of in
dezelfde post als het pro
dergelijke vormen, dan wel in
duct mogen evenwel wor
verpakkingen met een brutoge
den gebruikt, op voor
wicht van niet meer dan 10 kg,
waarde dat de totale
met uitzondering van:
waarde ervan niet hoger is
— natriumnitraat
dan 20 % van de prijs af
fabriek van het product, en
— calciumcyaanamide (kalk
stikstof)
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
— kaliumsulfaat
hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het
— magnesiumkaliumsulfaat
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex Hoofdstuk 32

Looi- en verfextracten; looi
zuur (tannine) en derivaten
daarvan; pigmenten en andere
kleur- en verfstoffen; verf en
vernis; mastiek; inkt, met uit
zondering van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van
dezelfde post als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 3201

Tannine (looizuur), alsmede
zouten, ethers, esters en andere
derivaten daarvan

Vervaardiging uit looi-extrac Vervaardiging
waarbij
de
ten van plantaardige oorsprong waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

3205

Verflakken; preparaten bedoeld
bij aantekening 3 op dit hoofd
stuk, op basis van verflak
ken (3)

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van de mate
rialen van de posten 3203,
3204 en 3205. Materialen van
post 3205 mogen evenwel
worden gebruikt, op voor
waarde dat de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex Hoofdstuk 33

Etherische oliën en harsaro
ma’s; parfumerieën, toiletarti
kelen en cosmetische produc
ten, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van
dezelfde post als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product
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(1)

(2)

(3)

3301

Etherische oliën (ook indien
daaruit de terpenen zijn afge
splitst), vast of vloeibaar; har
saroma’s; door extractie ver
kregen oleoharsen; geconcen
treerde oplossingen van etheri
sche oliën in vet, in vette oliën,
in was of in dergelijke stoffen,
verkregen door enfleurage of
door maceratie; terpeenhou
dende bijproducten, afgesplitst
uit etherische oliën; gedistil
leerd aromatisch water en wa
terige oplossingen van etheri
sche oliën

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met inbegrip van materialen
van een andere „groep” (4)
van deze post. Materialen van
dezelfde groep als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex Hoofdstuk 34

Zeep, organische tensioactieve
producten;
wasmiddelen,
smeermiddelen, kunstwas, be
reide was, poets- en onder
houdsmiddelen, kaarsen en
dergelijke artikelen, modelleer
pasta’s, tandtechnische waspre
paraten en tandtechnische pre
paraten op basis van gebrand
gips, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van
dezelfde post als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 3403

Smeermiddelen, minder dan 70
gewichtspercenten aardolie of
olie uit bitumineuze mineralen
bevattende

Raffinage en/of een of meer
specifieke behandelingen (1)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen

of
Andere behandelingen waarbij
alle gebruikte materialen onder
een andere post dan die van
het product zijn ingedeeld.
Materialen van dezelfde post
als het product mogen evenwel
worden gebruikt, mits de totale
waarde ervan niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek
van het product

3404

Kunstwas en bereide was:

- Op basis van paraffine, van
was uit aardolie of uit bitu
mineuze
mineralen,
uit
„slack wax” of uit „scale
wax”

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van
dezelfde post als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(4)
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(1)

(2)

- Overig

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van:
— gehydrogeneerde oliën die
het karakter hebben van
was van post 1516,

(4)

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

— chemisch niet welbepaalde
vetzuren of industriële ve
talcoholen met het karakter
van was van post 3823, en
— materialen van post 3404
Deze materialen mogen even
wel worden gebruikt, mits de
totale waarde ervan niet hoger
is dan 20 % van de prijs af
fabriek van het product

ex Hoofdstuk 35

Eiwitstoffen; gewijzigd zet Vervaardiging uit materialen
meel; lijm; enzymen, met uit van om het even welke post,
met uitzondering van die van
zondering van:
het product. Materialen van
dezelfde post als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

3505

Dextrine en ander gewijzigd
zetmeel (bijvoorbeeld voor
gegelatineerd of veresterd zet
meel); lijm op basis van zet
meel, van dextrine of van an
der gewijzigd zetmeel:

ex 3507

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

- Door ethervorming of door Vervaardiging uit materialen
verestering gewijzigd zet van om het even welke post,
met inbegrip van andere mate
meel
rialen van post 3505

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

- Overig

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van materia
len van post 1108

Bereidingen van enzymen, el Vervaardiging waarbij de
ders genoemd noch elders on waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
der begrepen
van de prijs af fabriek van het
product
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(1)

(2)

(3)

Hoofdstuk 36

Kruit en springstoffen; pyro
technische artikelen; lucifers;
vonkende legeringen; ontvlam
bare stoffen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van
dezelfde post als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex Hoofdstuk 37

Producten voor fotografie en Vervaardiging uit materialen
cinematografie, met uitzon van om het even welke post,
met uitzondering van die van
dering van:
het product. Materialen van
dezelfde post als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

3701

Fotografische platen en vlak
film, lichtgevoelig, onbelicht,
van andere stoffen dan papier,
karton of textiel; vlakfilm voor
directklaarfotografie,
licht
gevoelig, onbelicht, ook indien
in cassette:

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(4)

- Filmpakken voor directklaar Vervaardiging uit materialen
fotografie in kleur, in casset van om het even welke post,
met uitzondering van materia
te
len van de posten 3701 en
3702. Materialen van post
3702 mogen evenwel worden
gebruikt, op voorwaarde dat
de totale waarde ervan niet ho
ger is dan 30 % van de prijs af
fabriek van het product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van materia
len van de posten 3701 en
3702. Materialen bedoeld bij
de posten 3701 en 3702 mo
gen evenwel worden gebruikt
tot een totale waarde van
20 % van de prijs af fabriek
van het product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

- Overig
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(1)

(2)

(3)

3702

Fotografische film, lichtgevoe
lig, onbelicht, op rollen, van
andere stoffen dan papier, kar
ton of textiel; film voor direct
klaarfotografie, op rollen, licht
gevoelig, onbelicht

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van materia
len van de posten 3701 en
3702

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

3704

Fotografische platen, film, pa Vervaardiging uit materialen
pier, karton en textiel, belicht van om het even welke post,
met uitzondering van materia
doch niet ontwikkeld
len van de posten 3701 tot en
met 3704

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex Hoofdstuk 38

Diverse producten van de che Vervaardiging uit materialen
mische industrie, met uitzon van om het even welke post,
met uitzondering van die van
dering van:
het product. Materialen van
dezelfde post als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 20 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 3801

- Colloïdaal grafiet, gedisper
geerd in olie, en semicolloï
daal grafiet; koolstofpasta’s
voor elektroden

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

- Grafiet in de vorm van pas
ta’s, bestaande uit een meng
sel van meer dan 30 ge
wichtspercenten grafiet en
minerale olie

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen van post 3403 niet ho
ger is dan 20 % van de prijs af
fabriek van het product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 3803

Geraffineerde tallolie

Raffineren van ruwe tallolie

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 3805

Sulfaatterpentijnolie, gezuiverd

waarbij
de
Zuivering, inhoudende het dis Vervaardiging
tilleren of het raffineren van waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
ruwe sulfaatterpentijnolie
van de prijs af fabriek van het
product

ex 3806

Gomesters

Vervaardiging uit harszuren

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(4)

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product
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Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

ex 3807

Houtteerpek

Distillatie van houtteer

3808

Insectendodende middelen, rat
tenbestrijdingsmiddelen,
schimmelwerende
middelen,
onkruidbestrijdingsmiddelen,
middelen om het kiemen tegen
te gaan, middelen om de plan
tengroei te regelen, desinfec
teermiddelen en dergelijke pro
ducten, opgemaakt in vormen
of verpakkingen voor de ver
koop in het klein, dan wel
voorkomend als bereidingen
of in de vorm van artikelen zo
als zwavelbanden, zwavellon
ten, zwavelkaarsen en vliegen
vangers

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

3809

Appreteermiddelen, middelen
voor het versnellen van het
verfproces of van het fixeren
van kleurstoffen, alsmede an
dere producten en preparaten
(bijvoorbeeld preparaten voor
het beitsen), van de soort ge
bruikt in de textielindustrie, in
de papierindustrie, in de leder
industrie of in dergelijke indu
strieën, elders genoemd noch
elders onder begrepen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

3810

Preparaten voor het beitsen van
metalen; vloeimiddelen en an
dere hulpmiddelen voor het
solderen en het lassen van me
talen; soldeer- en laspoeder en
soldeer- en laspasta’s, samen
gesteld uit metaal en andere
stoffen; preparaten van de
soort gebruikt voor het bekle
den of het vullen van elektro
den en van soldeer- en lasstaaf
jes

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(4)

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product
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(1)

(2)

3811

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

Dopes (antiklopmiddelen, oxi
datievertragers, peptisatiemid
delen, middelen ter verbetering
van de viscositeit, corrosiever
tragers en dergelijke prepara
ten), voor minerale olie (ben
zine daaronder begrepen) of
voor andere vloeistoffen die
voor dezelfde doeleinden wor
den gebruikt als minerale olie:

- Bereide additieven voor
smeerolie, aardolie of olie
uit bitumineuze mineralen
bevattende

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen van post 3811 niet ho
ger is dan 50 % van de prijs af
fabriek van het product

- Overig

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

3812

Bereide rubbervulcanisatie-ver
snellers; weekmakers van ge
mengde samenstelling voor
rubber of voor kunststof, elders
genoemd noch elders onder be
grepen; bereide antioxidanten
en andere stabilisatiemiddelen
van gemengde samenstelling,
voor rubber of voor kunststof

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

3813

Preparaten en ladingen, voor Vervaardiging waarbij de
brandblusapparaten; brandblus waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
bommen
van de prijs af fabriek van het
product

3814

Organische oplosmiddelen en
verdunners, van gemengde sa
menstelling, elders genoemd
noch elders onder begrepen;
preparaten voor het verwijde
ren van verf en vernis

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

3818

Chemische elementen, gedoopt
met het oog op hun gebruik
voor elektronische doeleinden,
in de vorm van schijven, plaat
jes of dergelijke vormen; che
mische verbindingen, gedoopt
met het oog op hun gebruik
voor elektronische doeleinden

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(4)
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(1)

(2)

(3)

3819

Remvloeistoffen en andere
vloeibare preparaten voor hy
draulische krachtoverbrenging,
die geen of minder dan 70 ge
wichtspercenten aardolie of
olie uit bitumineuze mineralen
bevatten

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

3820

Antivriespreparaten en vloei Vervaardiging waarbij de
bare ontdooiingspreparaten
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 3821

Bereide voedingsbodems voor
het onderhouden van micro-or
ganismen (waaronder virussen
en dergelijke) of van plantaar
dige, menselijke of dierlijke
cellen.

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

3822

Reageermiddelen voor dia
gnose of voor laboratorium
gebruik, op een drager, als
mede bereide reageermiddelen
voor diagnose of voor labora
toriumgebruik, al dan niet op
een drager, andere dan die be
doeld bij post 3002 of 3006;
gecertificeerde referentiemate
rialen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

3823

Industriële eenwaardige vetzu
ren; bij raffinage verkregen
acidoils; industriële vetalcoho
len:

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen

- Industriële eenwaardige vet Vervaardiging uit materialen
zuren; bij raffinage verkre van om het even welke post,
met uitzondering van die van
gen acid-oils
het product

- Industriële vetalcoholen

3824

Bereide bindmiddelen voor
gietvormen of voor gietkernen;
chemische producten en pre
paraten van de chemische of
van aanverwante industrieën
(mengsels van natuurlijke pro
ducten daaronder begrepen),
elders genoemd noch elders
onder begrepen:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met inbegrip van andere mate
rialen van post 3823

(4)
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(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
- - Bereide bindmiddelen voor
het product. Materialen van
gietvormen of voor gietker
dezelfde post als het product
nen, op basis van natuur
mogen evenwel worden ge
lijke harshoudende produc
bruikt, mits de totale waarde
ten
ervan niet hoger is dan 20 %
- - Nafteenzuren en niet in van de prijs af fabriek van het
water oplosbare zouten product
daarvan; esters van naft
eenzuren
De volgende producten van
deze post:

- - Sorbitol, andere dan die
bedoeld bij post 2905
- - Petroleumsulfonaten, met
uitzondering van petrole
umsulfonaten van alkalime
talen, ammonium of etha
nolaminen;
thiofeenhou
dende sulfonzuren van
oliën uit bitumineuze mine
ralen, alsmede zouten daar
van
- - Ionenwisselaars
- - Gasbinders (getters) voor
elektrische lampen en va
cuümbuizen
- - Gealkaliseerd
ijzeroxide
voor het zuiveren van gas
- - Ammoniakwaters en gas
zuiveringsmassa, verkregen
bij het zuiveren van licht
gas
- - Sulfonafteenzuren en niet
in water oplosbare zouten
daarvan; esters van sulf
onafteenzuren
- - Foezelolie en dippelolie
- - Mengsels van zouten met
verschillende anionen
- - Kopieerpasta’s op basis
van gelatine, ook indien
op een onderlaag van pa
pier of textiel

3826

- Overig

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Biodiesel en mengsels daarvan,
geen of minder dan 70 ge
wichtspercenten aardolie of
olie uit bitumineuze mineralen
bevattend

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(4)

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product
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Post 2012 van het
geharmoniseerd
systeem

Omschrijving

(1)

(2)

3901 tot en met
3915

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

Kunststof in primaire vormen,
resten en afval van kunststof,
met uitzondering van de pro
ducten van de posten ex 3907
en 3912 waarvoor de regels
hierna volgen:

- Toegevoegde homopolymeri Vervaardiging waarbij:
satieproducten waarin één
— de waarde van alle ge
enkel monomeer voor meer
bruikte materialen niet ho
dan 99 gewichtspercenten
ger is dan 50 % van de
van het totale polymeerge
prijs af fabriek van het
halte aanwezig is
product, en

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 25 %
van de prijs af fabriek van het
product

— de waarde van alle ge
bruikte materialen van
hoofdstuk 39 niet hoger is
dan 20 % van de prijs af
fabriek van het product (5)

ex 3907

3912

- Overig

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen van hoofdstuk 39 niet
hoger is dan 20 % van de prijs
af fabriek van het product (5)

- Copolymeer, vervaardigd uit
polycarbonaat en acrylonitrilbutadieen-styreencopolymeer
(ABS)

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Materialen van
dezelfde post als het product
mogen evenwel worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product (5)

- Polyester

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen van hoofdstuk 39 niet
hoger is dan 20 % van de prijs
af fabriek van het product en/
of vervaardiging uit tetra
broompolycarbonaat (bisfenol
A)

Cellulose en chemische deriva
ten daarvan, elders genoemd
noch elders onder begrepen,
in primaire vormen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen van dezelfde post als
het product niet hoger is dan
20 % van de prijs af fabriek
van het product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 25 %
van de prijs af fabriek van het
product
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Post 2012 van het
geharmoniseerd
systeem

Omschrijving

(1)

(2)

3916 tot en met
3921

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

Halffabrikaten en artikelen van
kunststof, met uitzondering
van de producten van de pos
ten ex 3916, ex 3917, ex 3920
en ex 3921, waarvoor de regels
hierna zijn uiteengezet:

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen van hoofdstuk 39 niet
hoger is dan 50 % van de prijs
af fabriek van het product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 25 %
van de prijs af fabriek van het
product

- - Toegevoegde homopoly Vervaardiging waarbij:
merisatieproducten waarin
— de waarde van alle ge
één enkel monomeer voor
bruikte materialen niet ho
meer dan 99 gewichtsper
ger is dan 50 % van de
centen van het totale poly
prijs af fabriek van het
meergehalte aanwezig is
product, en

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 25 %
van de prijs af fabriek van het
product

- Platte producten, verder be
werkt dan alleen aan de op
pervlakte of in andere dan
rechthoekige of vierkante
vorm gesneden; andere pro
ducten, verder bewerkt dan
alleen aan de oppervlakte

- Overig:

— de waarde van alle ge
bruikte materialen van
hoofdstuk 39 niet hoger is
dan 20 % van de prijs af
fabriek van het product (5)

ex 3916 en
ex 3917

- - Overig

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen van hoofdstuk 39 niet
hoger is dan 20 % van de prijs
af fabriek van het product (5)

Profielen en buizen

Vervaardiging waarbij:

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 25 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
— de waarde van alle ge
rialen niet hoger is dan 25 %
bruikte materialen niet ho
van de prijs af fabriek van het
ger is dan 50 % van de
product
prijs af fabriek van het
product, en
— binnen de hierboven ge
stelde
beperking,
de
waarde van alle gebruikte
materialen van dezelfde
post als het product niet
hoger is dan 20 % van de
prijs af fabriek van het
product

ex 3920

- Ionomeervellen of -foliën

Vervaardiging uit een thermo
plastisch partieel zout, een co
polymeer van ethyleen en met
acrylzuur, gedeeltelijk geneu
traliseerd met metaalionen,
voornamelijk zink en natrium

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 25 %
van de prijs af fabriek van het
product
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Post 2012 van het
geharmoniseerd
systeem

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

- Vellen van geregenereerde
cellulose, van polyamiden
of van polyethyleen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen van dezelfde post als
het product niet hoger is dan
20 % van de prijs af fabriek
van het product

ex 3921

Kunststoffolie, gemetalliseerd

Vervaardiging uit zeer trans
parant polyesterfolie met een
dikte van minder dan 23 mi
cron (6)

3922 tot en met
3926

Artikelen van kunststof

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex Hoofdstuk 40

Rubber en werken daarvan,
met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex 4001

Gelamineerde
platen
crêperubber voor zolen

Lamineren van vellen natuur
lijke crêperubber

4005

Bereide rubber, niet gevulkani Vervaardiging waarbij de
seerd, in primaire vormen of in waarde van alle gebruikte ma
terialen, met uitzondering van
platen, vellen of strippen
natuurlijke rubber, niet hoger
is dan 50 % van de prijs af
fabriek van het product

4012

Gebruikte of van een nieuw
loopvlak voorziene luchtban
den van rubber; massieve of
halfmassieve banden, loopvlak
ken voor banden en velglinten,
van rubber:

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen

van

- Luchtbanden, massieve of
halfmassieve banden, van
rubber, voorzien van een
nieuw loopvlak

Van een nieuw loopvlak voor
zien van gebruikte banden

- Overig

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van materia
len van de posten 4011 en
4012

ex 4017

Werken van geharde rubber

Vervaardiging uit geharde rub
ber

ex Hoofdstuk 41

Huiden en vellen (andere dan
pelterijen), alsmede leder, met
uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex 4102

Onthaarde huiden en vellen
van schapen

Schapenhuiden en -vellen ont
doen van hun wol

(4)

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 25 %
van de prijs af fabriek van het
product
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▼B
Post 2012 van het
geharmoniseerd
systeem

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

Gelooide onthaarde huiden en
vellen en niet afgewerkt leder
(„crust”), alsmede gelooide
huiden en vellen en niet afge
werkt leder („crust”) van nietbehaarde dieren, ook indien
gesplit, maar niet verder be
werkt

Herlooien van voorgelooid le
der

4107, 4112 en
4113

Leder dat na het looien of het
drogen verder is bewerkt, als
mede tot perkament verwerkte
huiden en vellen, onthaard,
ook indien gesplit, andere dan
de producten bedoeld bij post
4114

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van de mate
rialen van de posten 4104 en
4113

ex 4114

Lakleder, gelamineerd lakleder Materialen bedoeld bij de pos
daaronder begrepen; gemetalli ten 4104 t/m 4106, 4107, 4112
of 4113 mogen worden ge
seerd leder
bruikt tot een totale waarde
van 50 % van de prijs af fa
briek van het product

Hoofdstuk 42

Lederwaren; zadel- en tuigma
kerswerk; reisartikelen, hand
tassen en dergelijke bergings
middelen; werken van darmen

ex Hoofdstuk 43

Pelterijen en bontwerk; na Vervaardiging uit materialen
maakbont, met uitzondering van om het even welke post,
met uitzondering van die van
van:
het product

ex 4302

Pelterijen, gelooid of anders
zins bereid, samengevoegd:

4104 tot en met
4106

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen

of
Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

- Banen, zakken, vierkanten,
kruisen en dergelijke vormen

Bleken of verven, naast snij
den en samenvoegen van
niet-samengevoegde, gelooide
of anderszins bereide pelterijen

- Overig

Vervaardiging uit niet-samen
gevoegde, gelooide of anders
zins bereide pelterijen

4303

Kleding, kledingtoebehoren en
andere artikelen, van bont

Vervaardiging uit niet- samen
gevoegde, gelooide of anders
zins bereide pelterijen van post
4302

ex Hoofdstuk 44

Hout, houtskool en houtwaren;
houtskool, met uitzondering
van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

(4)
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▼B
Post 2012 van het
geharmoniseerd
systeem

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

ex 4403

Hout, enkel vierkant behakt of
vierkant bezaagd

Vervaardiging uit hout, onbe
werkt, ook indien ontschorst
of ruw behakt of ontdaan van
het spint

ex 4407

Hout, overlangs gezaagd of af Schaven, schuren of aaneen
gestoken, dan wel gesneden of voegen door middel van een
geschild, geschaafd, geschuurd stuikverbinding
of met stuikverbinding, met
een dikte van meer dan 6 mm

ex 4408

Fineerplaten (die verkregen
door het snijden van gelaagd
hout daaronder begrepen) en
platen voor de vervaardiging
van triplex- en multiplexhout,
met een dikte van niet meer
dan 6 mm, met verbinding
aan de randen, alsmede ander
hout, overlangs gezaagd dan
wel gesneden of geschild, met
een dikte van niet meer dan 6
mm, geschaafd, geschuurd of
met stuikverbinding

ex 4409

Hout waarvan ten minste één
zijde of uiteinde is geprofi
leerd, ook indien geschaafd,
geschuurd of met stuikverbin
ding:

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen

Aaneenvoegen door verbin
ding aan de randen, schaven,
schuren of aaneenvoegen door
middel van een stuikverbin
ding

- Geschuurd of met stuikver Schuren of aaneenvoegen door
binding
middel van een stuikverbin
ding

- Staaflijsthout

In profiel frezen of vormen

ex 4410 tot en
met ex 4413

Staaflijst van hout, voor meu In profiel frezen of vormen
belen, voor lijsten, voor bin
nenhuisversiering, voor het
wegwerken van elektrische lei
dingen (groeflatjes en afdek
profielen) en voor dergelijke
doeleinden

ex 4415

Pakkisten, kratten, trommels en Vervaardiging uit niet op maat
dergelijke verpakkingsmidde gezaagde planken
len, van hout

ex 4416

Vaten, kuipen, tobben en ander
kuiperswerk, alsmede delen
daarvan, van hout

Vervaardiging uit duighout,
ook indien gezaagd op beide
hoofdvlakken, doch niet verder
bewerkt

(4)
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geharmoniseerd
systeem

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

- Schrijn- en timmerwerk voor
bouwwerken, van hout

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Panelen met cel
lenstructuur en dakspanen
(„shingles” en „shakes”) mo
gen evenwel worden gebruikt

- Staaflijsthout

In profiel frezen of vormen

ex 4421

Hout geschikt gemaakt voor de
vervaardiging van lucifers;
houten schoenpinnen

Vervaardiging uit hout van om
het even welke post, met uit
zondering van houtdraad van
post 4409

ex Hoofdstuk 45

Kurk en kurkwaren, met uit Vervaardiging uit materialen
zondering van:
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

4503

Werken van natuurkurk

Hoofdstuk 46

Vlechtwerk en mandenmakers Vervaardiging uit materialen
werk
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

Hoofdstuk 47

Houtpulp en pulp van andere
cellulosehoudende vezelstof
fen; papier en karton voor het
terugwinnen (resten en afval)

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex Hoofdstuk 48

Papier en karton; cellulose-,
papier- en kartonwaren, met
uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex 4811

Papier en karton, enkel gelijnd,
gelinieerd of geruit

Vervaardiging uit materialen
voor het vervaardigen van pa
pier van hoofdstuk 47

4816

Carbonpapier,
zelfkopiërend Vervaardiging uit materialen
papier en ander papier voor voor het vervaardigen van pa
het maken van doorslagen en pier van hoofdstuk 47
overdrukken (ander dan dat
van post 4809), complete sten
cils en offsetplaten, van papier,
ook indien verpakt in dozen

ex 4418

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen

Vervaardiging uit natuurkurk
van post 4501

(4)
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Post 2012 van het
geharmoniseerd
systeem

Omschrijving

(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

4817

Enveloppen, postbladen, brief Vervaardiging:
—
kaarten (andere dan prentbrief
— uit materialen van om het
kaarten) en correspondentie
even welke post, met uit
kaarten, van papier of van kar
zondering van materialen
ton; assortimenten van papier
van dezelfde post als het
waren voor correspondentie in
product, en
dozen, in omslagen en in der
gelijke verpakkingen, van pa — waarbij de waarde van alle
pier of van karton
gebruikte materialen niet
hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het
product

ex 4818

Closetpapier

ex 4819

Dozen, zakken, hoezen en an Vervaardiging:
—
dere verpakkingsmiddelen van
— uit materialen van om het
papier, van karton, van cellulo
even welke post, met uit
sewatten of van vliezen van
zondering van materialen
cellulosevezels
van dezelfde post als het
product, en

Vervaardiging uit materialen
voor het vervaardigen van pa
pier van hoofdstuk 47

— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het
product
ex 4820

Blocnotes

ex 4823

Ander papier en karton, als Vervaardiging uit materialen
mede andere cellulosewatten voor het vervaardigen van pa
en vliezen van cellulosevezels, pier van hoofdstuk 47
op maat gesneden

ex Hoofdstuk 49

Artikelen van de uitgeverij,
van de pers of van een andere
grafische industrie; geschreven
of getypte teksten en plannen,
met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

4909

Prentbriefkaarten en andere ge
drukte briefkaarten; gedrukte
kaarten met persoonlijke wen
sen of mededelingen, ook in
dien geïllustreerd of met garne
ringen, al dan niet met enve
loppe

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van materia
len van de posten 4909 en
4911

4910

Kalenders van alle soorten, ge
drukt, kalenderblokken daar
onder begrepen:

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

(4)
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geharmoniseerd
systeem

Omschrijving

(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

kalenders van de „eeuwigdu Vervaardiging:
—
rende” soort en kalenders met — uit materialen van om het
een verwisselbaar blok op
even welke post, met uit
voetstuk van ander materiaal
zondering van materialen
dan papier of karton
van dezelfde post als het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het
product
- Overig

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van materia
len van de posten 4909 en
4911

ex Hoofdstuk 50

Zijde, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex 5003

Afval van zijde (cocons onge Kaarden of kammen van afval
schikt om te worden afgehas van zijde
peld, afval van garen en rafe
lingen daaronder begrepen),
gekaard of gekamd

5004 t/m ex 5006

Garens van zijde en garens van
afval van zijde

Vervaardiging uit (7):
— ruwe zijde of afval van zij
de, gekaard of gekamd, of
anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— andere natuurlijke vezels,
niet gekaard of gekamd,
noch anderszins bewerkt
voor het spinnen,
— chemische stoffen of tex
tielmassa, of
— materialen voor het ver
vaardigen van papier

5007

Weefsels van zijde of van afval
van zijde:
- voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraads
garen (7)

- Overig

Vervaardiging uit (7):
— kokosgaren,
— natuurlijke vezels,
— synthetische of kunst
matige stapelvezels, niet
gekaard of gekamd, noch
anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— chemische stoffen of tex
tielmassa, of
— papier

—
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Omschrijving

(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

of
Bedrukken samen met ten
minste twee bewerkingen van
voorbereiding of afwerking
(zoals wassen, bleken, merce
riseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken,
permanente finish, decatiseren,
impregneren, herstellen en
noppen), mits de waarde van
de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan
47,5 % van de prijs af fabriek
van het product
ex Hoofdstuk 51

Wol, fijn haar en grof haar;
garens en weefsels van paar
denhaar (crin), met uitzon
dering van:

5106 tot en met
5110

Garens van wol, van fijn haar, Vervaardiging uit (7):
—
van grof haar of van paarden
— ruwe zijde of afval van zij
haar (crin)
de, gekaard of gekamd, of
anderszins bewerkt voor
het spinnen,

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

— natuurlijke vezels, niet ge
kaard of gekamd, noch an
derszins bewerkt voor het
spinnen,
— chemische stoffen of tex
tielmassa, of
— materialen voor het ver
vaardigen van papier

5111 tot en met
5113

Weefsels van wol, van fijn
haar of grof haar, of van paar
denhaar (crin):

- voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraads
garen (7)

- Overig

Vervaardiging uit (7):
— kokosgaren,
— natuurlijke vezels,
— synthetische of kunst
matige stapelvezels, niet
gekaard of gekamd, noch
anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— chemische stoffen of tex
tielmassa, of
— papier

(4)
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(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

of
Bedrukken samen met ten
minste twee bewerkingen van
voorbereiding of afwerking
(zoals wassen, bleken, merce
riseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken,
permanente finish, decatiseren,
impregneren, herstellen en
noppen), mits de waarde van
de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan
47,5 % van de prijs af fabriek
van het product
ex Hoofdstuk 52

Katoen, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

5204 tot en met
5207

Garens van katoen

Vervaardiging uit (7):
— ruwe zijde of afval van zij
de, gekaard of gekamd, of
anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— natuurlijke vezels, niet ge
kaard of gekamd, noch an
derszins bewerkt voor het
spinnen,
— chemische stoffen of tex
tielmassa, of
— materialen voor het ver
vaardigen van papier

5208 tot en met
5212

Weefsels van katoen:

- voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraads
garen (7)

- Overig

Vervaardiging uit (7):
— kokosgaren,
— natuurlijke vezels,
— synthetische of kunst
matige stapelvezels, niet
gekaard of gekamd, noch
anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— chemische stoffen of tex
tielmassa, of
— papier

—
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geharmoniseerd
systeem

Omschrijving

(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

of
Bedrukken samen met ten
minste twee bewerkingen van
voorbereiding of afwerking
(zoals wassen, bleken, merce
riseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken,
permanente finish, decatiseren,
impregneren, herstellen en
noppen), mits de waarde van
de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan
47,5 % van de prijs af fabriek
van het product
ex Hoofdstuk 53

Andere plantaardige textielve Vervaardiging uit materialen
zels; papiergarens en weefsels van om het even welke post,
daarvan, met uitzondering van: met uitzondering van die van
het product

5306 tot en met
5308

Garens van andere plantaardige
textielvezels; papiergarens

Vervaardiging uit (7):
— ruwe zijde of afval van zij
de, gekaard of gekamd, of
anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— natuurlijke vezels, niet ge
kaard of gekamd, noch an
derszins bewerkt voor het
spinnen,
— chemische stoffen of tex
tielmassa, of
— materialen voor het ver
vaardigen van papier

5309 tot en met
5311

Weefsels van andere plantaar
dige textielvezels; weefsels
van papiergarens:

- voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraads
garen (7)

- Overig

Vervaardiging uit (7):
— kokosgaren
— jutegaren
— natuurlijke vezels,
— synthetische of kunst
matige stapelvezels, niet
gekaard of gekamd, noch
anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— chemische stoffen of tex
tielmassa, of
— papier

—
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Omschrijving

(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

of
Bedrukken samen met ten
minste twee bewerkingen van
voorbereiding of afwerking
(zoals wassen, bleken, merce
riseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken,
permanente finish, decatiseren,
impregneren, herstellen en
noppen), mits de waarde van
de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan
47,5 % van de prijs af fabriek
van het product

5401 tot en met
5406

Garens, monofilamenten
draad van synthetische
kunstmatige filamenten

en
of

Vervaardiging uit (7):
— ruwe zijde of afval van zij
de, gekaard of gekamd, of
anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— natuurlijke vezels, niet ge
kaard of gekamd, noch an
derszins bewerkt voor het
spinnen,
— chemische stoffen of tex
tielmassa, of
— materialen voor het ver
vaardigen van papier

5407 en 5408

Weefsels van synthetische of
kunstmatige filamentgarens:

- voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraads
garen (7)

- Overig

Vervaardiging uit (7):
— kokosgaren,
— natuurlijke vezels,
— synthetische of kunst
matige stapelvezels, niet
gekaard of gekamd, noch
anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— chemische stoffen of tex
tielmassa, of
— papier

—
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Omschrijving

(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

of
Bedrukken samen met ten
minste twee bewerkingen van
voorbereiding of afwerking
(zoals wassen, bleken, merce
riseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken,
permanente finish, decatiseren,
impregneren, herstellen en
noppen), mits de waarde van
de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan
47,5 % van de prijs af fabriek
van het product
5501 tot en met
5507

Synthetische of kunstmatige
stapelvezels

5508 tot en met
5511

—
Garens en naaigarens van syn Vervaardiging uit (7):
thetische of kunstmatige stapel
— ruwe zijde of afval van zij
vezels
de, gekaard of gekamd, of
anderszins bewerkt voor
het spinnen,

Vervaardiging uit chemische
stoffen of textielmassa

— natuurlijke vezels, niet ge
kaard of gekamd, noch an
derszins bewerkt voor het
spinnen,
— chemische stoffen of tex
tielmassa, of
— materialen voor het ver
vaardigen van papier

5512 tot en met
5516

Weefsels van synthetische of
kunstmatige stapelvezels:

- voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraads
garen (7)

- Overig

Vervaardiging uit (7):
— kokosgaren,
— natuurlijke vezels,
— synthetische of kunst
matige stapelvezels, niet
gekaard of gekamd, noch
anderszins bewerkt voor
het spinnen,
— chemische stoffen of tex
tielmassa, of
— papier

(4)
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(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

of
Bedrukken samen met ten
minste twee bewerkingen van
voorbereiding of afwerking
(zoals wassen, bleken, merce
riseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken,
permanente finish, decatiseren,
impregneren, herstellen en
noppen), mits de waarde van
de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan
47,5 % van de prijs af fabriek
van het product

ex Hoofdstuk 56

—
Watten, vilt en gebonden tex Vervaardiging uit (7):
tielvlies; speciale garens; bind
garen, touw en kabel, alsmede — kokosgaren,
werken daarvan, met uitzon — natuurlijke vezels,
dering van:
— chemische stoffen of tex
tielmassa, of
— materialen voor het ver
vaardigen van papier

5602

Vilt, ook indien geïmpreg
neerd, bekleed, bedekt of met
inlagen:

- Naaldgetouwvilt

Vervaardiging uit (7):
— natuurlijke vezels, of
— chemische stoffen of tex
tielmassa
Maar:
— polypropyleenfilamentga
rens van post 5402,
— polypropyleenvezels van
post 5503 of 5506, of
— polypropyleenkabels
post 5501,

van

waarvan de titer in alle geval
len van één enkel filament of
vezel minder dan 9 decitex be
draagt, mogen worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product
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geharmoniseerd
systeem

Omschrijving

(1)

(2)

- Overig

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

Vervaardiging uit (7):

(4)

—

— natuurlijke vezels,
— uit caseïnevezels vervaar
digde kunstmatige stapel
vezels of
— chemische stoffen of tex
tielmassa
5604

Draad en koord van rubber,
omwoeld of omvlochten met
textiel; textielgarens, alsmede
strippen en artikelen van der
gelijke vorm bedoeld bij post
5404 of 5405, geïmpregneerd,
bekleed, bedekt of ommanteld
met rubber of met kunststof:
- Draad en koord van rubber,
omwoeld of omvlochten met
textiel

Vervaardiging uit niet-om
woelde of -omvlochten draad
en koord, van rubber

- Overig

Vervaardiging uit (7):

—

— natuurlijke vezels, niet ge
kaard of gekamd, noch an
derszins bewerkt voor het
spinnen,
— chemische stoffen of tex
tielmassa, of
— materialen voor het ver
vaardigen van papier
5605

—
Metaalgarens, ook indien om Vervaardiging uit (7):
woeld, bestaande uit textielga
rens of uit strippen en artikelen — natuurlijke vezels,
van dergelijke vorm bedoeld — synthetische of kunst
bij post 5404 of 5405, verbon
matige stapelvezels, niet
den met metaaldraad, -strippen
gekaard of gekamd, noch
of -poeder, dan wel bedekt met
anderszins bewerkt voor
metaal
het spinnen,
— chemische stoffen of tex
tielmassa, of
— materialen voor het ver
vaardigen van papier

5606

—
Omwoeld garen, alsmede strip Vervaardiging uit (7):
pen en artikelen van dergelijke
vorm bedoeld bij post 5404 of — natuurlijke vezels,
5405, omwoeld, andere dan die — synthetische of kunst
bedoeld bij post 5605 en an
matige stapelvezels, niet
dere dan omwoeld paardenhaar
gekaard of gekamd, noch
(crin); chenillegaren; ketting
anderszins bewerkt voor
steekgaren (zogeheten chainet
het spinnen,
tegaren)
— chemische stoffen of tex
tielmassa, of
— materialen voor het ver
vaardigen van papier
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Omschrijving

(1)

(2)

Hoofdstuk 57

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

Tapijten en andere vloerbedek
kingen van textiel:

- van naaldgetouwvilt

Vervaardiging uit (7):
— natuurlijke vezels, of
— chemische stoffen of tex
tielmassa
Maar:
— polypropyleenfilamentga
rens van post 5402,
— polypropyleenvezels van
post 5503 of 5506, of
— polypropyleenkabels
post 5501,

van

waarvan de titer in alle geval
len van één enkel filament of
vezel minder dan 9 decitex be
draagt, mogen worden ge
bruikt, mits de totale waarde
ervan niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product
Juteweefsel mag als rug wor
den gebruikt

- van ander vilt

Vervaardiging uit (7):
— natuurlijke vezels, niet ge
kaard of gekamd, noch an
derszins bewerkt voor het
spinnen, of
— chemische stoffen of tex
tielmassa

- Overig

Vervaardiging uit (7):
— kokos- of jutegaren,
— synthetisch of kunstmatig
filamentgaren,
— natuurlijke vezels, of
— synthetische of kunst
matige stapelvezels, niet
gekaard of gekamd, noch
anderszins bewerkt voor
het spinnen
Juteweefsel mag als rug wor
den gebruikt

—
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(1)

(2)

ex Hoofdstuk 58

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

Speciale weefsels; getufte tex
tielstoffen; kant; tapisserieën;
passementwerk; borduurwerk,
met uitzondering van:

- met rubberdraad
bineerde stoffen

gecom Vervaardiging uit eendraads
garen (7)

- Overig

Vervaardiging uit (7):
— natuurlijke vezels,
— synthetische of kunst
matige stapelvezels, niet
gekaard of gekamd, noch
anderszins bewerkt voor
het spinnen, of
— chemische stoffen of tex
tielmassa
of
Bedrukken samen met ten
minste twee bewerkingen van
voorbereiding of afwerking
(zoals wassen, bleken, merce
riseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken,
permanente finish, decatiseren,
impregneren, herstellen en
noppen), mits de waarde van
de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan
47,5 % van de prijs af fabriek
van het product

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

5805

Tapisserieën, met de hand ge
weven
(zoals
gobelins,
Vlaamse tapisserieën, beauvais
en dergelijke) of met de naald
vervaardigd
(bijvoorbeeld
halve kruissteek, kruissteek),
ook indien geconfectioneerd

5810

Borduurwerk, aan het stuk, in Vervaardiging:
—
banden of in de vorm van mo
— uit materialen van om het
tieven
even welke post, met uit
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het
product

(4)
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Omschrijving

(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

5901

Weefsels bedekt met lijm of Vervaardiging uit garen
met zetmeelachtige stoffen,
van de soort gebruikt voor het
boekbinden, voor het kartonne
ren, voor foedraalwerk of voor
dergelijk gebruik; calqueerlin
nen en tekenlinnen; schilder
doek; stijflinnen (buckram) en
dergelijke weefsels voor steun
vormen van hoeden

5902

Bandenkoordweefsel
(„tyre
cord fabric”) van garens met
een hoge sterktegraad, van ny
lon of van andere polyamiden,
van polyesters of van viscose
rayon:

- Bevattende niet meer dan 90 Vervaardiging uit garen
gewichtspercenten textielma
terialen

5903

5904

- Overig

Vervaardiging uit chemische
stoffen of textielmassa

Weefsels, geïmpregneerd, be
kleed of bedekt met, dan wel
met inlagen van kunststof, an
dere dan die bedoeld bij post
5902

Vervaardiging uit garen
of
Bedrukken samen met ten
minste twee bewerkingen van
voorbereiding of afwerking
(zoals wassen, bleken, merce
riseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken,
permanent finish, decatiseren,
impregneren, herstellen en
noppen), mits de waarde van
de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan
47,5 % van de prijs af fabriek
van het product

Linoleum, ook indien in be Vervaardiging uit garen (7)
paalde vorm gesneden; vloer
bedekking, bestaande uit een
deklaag of een bekleding op
een drager van textiel, ook in
dien in bepaalde vorm gesne
den

(4)
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(1)

(2)

5905

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

Wandbekleding van textielstof:

- Geïmpregneerd, bekleed of Vervaardiging uit garen
bedekt met, dan wel met in
lagen van rubber, kunststof
fen of andere materialen

- Overig

Vervaardiging uit (7):
— kokosgaren,
— natuurlijke vezels,
— synthetische of kunst
matige stapelvezels, niet
gekaard of gekamd, noch
anderszins bewerkt voor
het spinnen, of
— chemische stoffen of tex
tielmassa
of
Bedrukken samen met ten
minste twee bewerkingen van
voorbereiding of afwerking
(zoals wassen, bleken, merce
riseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken,
permanente finish, decatiseren,
impregneren, herstellen en
noppen), mits de waarde van
de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan
47,5 % van de prijs af fabriek
van het product

5906

Gegummeerde weefsels, an
dere dan die bedoeld bij post
5902:

- Brei- en haakwerk aan het
stuk

Vervaardiging uit (7):
— natuurlijke vezels,
— synthetische of kunst
matige stapelvezels, niet
gekaard of gekamd, noch
anderszins bewerkt voor
het spinnen, of
— chemische stoffen of tex
tielmassa

—
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(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

- Andere weefsels, vervaar Vervaardiging uit chemische
digd van synthetische fila stoffen
mentgarens, bevattende meer
dan 90 gewichtspercenten
textielmaterialen

5907

5908

5909 tot en met
5911

- Overig

Vervaardiging uit garen

Weefsels, anderszins geïmpreg
neerd, bekleed of bedekt; be
schilderd doek voor theater
coulissen, voor achtergronden
van studio’s of voor dergelijk
gebruik

Vervaardiging uit garen
of
Bedrukken samen met ten
minste twee bewerkingen van
voorbereiding of afwerking
(zoals wassen, bleken, merce
riseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken,
permanent finish, decatiseren,
impregneren, herstellen en
noppen), mits de waarde van
de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan
47,5 % van de prijs af fabriek
van het product

Kousen, pitten en wieken, voor
lampen, voor komforen, voor
aanstekers, voor kaarsen en
dergelijke, geweven, gevloch
ten of gebreid; gloeikousjes
en rond gebreide buisjes voor
het vervaardigen van gloei
kousjes, ook indien geïmpreg
neerd:

- Gloeikousjes, geïmpregneerd

Vervaardiging uit rond ge
breide buisjes

- Overig

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

Artikelen voor technisch ge
bruik, van textielstoffen:

- Polijstschijven, andere dan
die van vilt bedoeld bij post
5911

Vervaardiging uit garen of uit
afval van weefsels of lompen
en vodden van post 6310

(4)
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Omschrijving

(1)

(2)

- Al dan niet vervilte weefsels,
van de soort gewoonlijk ge
bruikt voor papiermachines
of voor ander technisch ge
bruik, ook indien geïmpreg
neerd of bekleed, rondgewe
ven of eindloos met enkel
voudige of meervoudige ket
ting en/of inslag, dan wel
plat geweven met meervou
dige ketting en/of inslag be
doeld bij post 5911

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

Vervaardiging uit (7):
- kokosgaren,
- de volgende materialen:
- - polytetrafluorethyleenga
ren (8),
- - getwijnd polyamidegaren,
geïmpregneerd, bekleed of
bedekt met fenolhars,
- - aromatisch polyamidegaren
verkregen door polycon
densatie van metafenyleen
diamine en isoftaalzuur,
- - monofilament van poly
tetrafluorethyleen (8),
- - garen van synthetische tex
tielvezels van poly-p-feny
leentereftalamide,
- - garens van glasvezel, met
fenoplasthars bedekt en
met
acrylvezels
om
woeld (8),
- - monofilament van copoly
ester van een polyester,
een tereftaalzuurhars, 1,4cyclohexaandiëthanol en
isoftaalzuur,
- - natuurlijke vezels,
- - synthetische of kunst
matige stapelvezels, niet
gekaard of gekamd, noch
anderszins bewerkt voor
het spinnen, of
- - chemische stoffen of tex
tielmassa

- Overig

Vervaardiging uit (7):
— kokosgaren,
— natuurlijke vezels,
— synthetische of kunst
matige stapelvezels, niet
gekaard of gekamd, noch
anderszins bewerkt voor
het spinnen, of
— chemische stoffen of tex
tielmassa

—
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(1)

(2)

Hoofdstuk 60

Brei- en haakwerk aan het stuk

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

Vervaardiging uit (7):

(4)

—

— natuurlijke vezels,
— synthetische of kunst
matige stapelvezels, niet
gekaard of gekamd, noch
anderszins bewerkt voor
het spinnen, of
— chemische stoffen of tex
tielmassa

Hoofdstuk 61

Kleding en kledingtoebehoren,
van brei- of haakwerk:

- Verkregen door het aaneen Vervaardiging uit garen (7) (9)
naaien of op andere wijze sa
menvoegen van twee of meer
stukken brei- of haakwerk
die in vorm zijn gesneden
of rechtstreeks in vorm zijn
gebracht

- Overig

Vervaardiging uit (7):
— natuurlijke vezels,
— synthetische of kunst
matige stapelvezels, niet
gekaard of gekamd, noch
anderszins bewerkt voor
het spinnen, of
— chemische stoffen of tex
tielmassa

ex Hoofdstuk 62

Kleding en kledingtoebehoren, Vervaardiging uit garen (7) (9)
andere dan van brei- of haak
werk, met uitzondering van:

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209 en
ex 6211

Dames-, meisjes- en babykle Vervaardiging uit garen (9)
ding, alsmede ander geconfec
tioneerd
kledingtoebehoren of
voor baby’s, geborduurd
Vervaardiging uit niet-gebor
duurd weefsel, mits de waarde
van het gebruikte niet-gebor
duurde weefsel niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fa
briek van het product (9)

ex 6210 en
ex 6216

Vuurbestendige
uitrustingen Vervaardiging uit garen (9)
van weefsel bedekt met een fo
lie van met aluminium verbon of
den polyester
Vervaardiging uit weefsel zon
der deklaag, met een waarde
van niet meer dan 40 % van
de prijs af fabriek van het pro
duct (9)

—
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(1)

(2)

6213 en 6214

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

Zakdoeken, sjaals, sjerpen,
hoofddoeken en halsdoeken,
mantilles, sluiers, voiles en
dergelijke artikelen:

- Geborduurd

Vervaardiging uit ongebleekt
eendraadsgaren (7) (9)
of
Vervaardiging uit niet-gebor
duurd weefsel, mits de waarde
van het gebruikte niet-gebor
duurde weefsel niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fa
briek van het product (9)

- Overig

Vervaardiging uit ongebleekt
eendraadsgaren (7) (9)
of
confectie gevolgd door be
drukken samen met ten minste
twee bewerkingen van voor
bereiding of afwerking (zoals
wassen, bleken, merceriseren,
thermofixeren, ruwen, kalan
deren, krimpvrij maken, per
manent finish, decatiseren, im
pregneren, herstellen en nop
pen), op voorwaarde dat de to
tale waarde van de gebruikte
niet-bedrukte goederen van de
posten 6213 en 6214 niet meer
bedraagt dan 47,5 % van de
prijs af fabriek van het product

6217

Andere geconfectioneerde kle
dingtoebehoren; delen (andere
dan die bedoeld bij post 6212)
van kleding of van kledingtoe
behoren:

- Geborduurd

Vervaardiging uit garen (9)
of
Vervaardiging uit niet-gebor
duurd weefsel, mits de waarde
van het gebruikte niet-gebor
duurde weefsel niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fa
briek van het product (9)

- Vuurbestendige uitrustingen Vervaardiging uit garen (9)
van weefsel bedekt met een
folie van met aluminium ver
bonden polyester

(4)
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(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

of
Vervaardiging uit weefsel zon
der deklaag, met een waarde
van niet meer dan 40 % van
de prijs af fabriek van het pro
duct (9)
- Tussenvoeringen voor kra Vervaardiging:
—
gen en omslagen, uitgesne
— uit materialen van om het
den
even welke post, met uit
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product

- Overig

Vervaardiging uit garen (9)

ex Hoofdstuk 63

Andere geconfectioneerde arti
kelen van textiel; stellen; oude
kleren en dergelijke; lompen
en vodden, met uitzondering
van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

6301 tot en met
6304

Dekens, beddenlinnen, gordij
nen, vitrages en andere artike
len voor stoffering:

- Van vilt of van gebonden
textielvlies

Vervaardiging uit (7):
— natuurlijke vezels, of
— chemische stoffen of tex
tielmassa

- Overig:

- - Geborduurd

Vervaardiging uit ongebleekt
eendraadsgaren (9) (10)
of
Vervaardiging uit niet-gebor
duurd weefsel (ander dan van
brei- of haakwerk) met een
waarde van niet meer dan
40 % van de prijs af fabriek
van het product

- - Overig

Vervaardiging uit ongebleekt
eendraadsgaren (9) (10)

—
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(1)

(2)

6305

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

Zakken voor verpakkingsdoel Vervaardiging uit (7):
einden
— natuurlijke vezels,

(4)

—

— synthetische of kunst
matige stapelvezels, niet
gekaard of gekamd, noch
anderszins bewerkt voor
het spinnen, of
— chemische stoffen of tex
tielmassa

6306

Dekkleden en zonneschermen
voor winkelpuien en dergelij
ke; tenten; zeilen voor sche
pen, zeilplanken, zeilwagens
en zeilsleden; kampeerartike
len:

- Van gebonden textielvlies

Vervaardiging uit (7) (9):
— natuurlijke vezels, of
— chemische stoffen of tex
tielmassa

- Overig

Vervaardiging uit ongebleekt
eendraadsgaren (8) (9)

6307

Andere geconfectioneerde arti Vervaardiging waarbij de
kelen, patronen voor kleding waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
daaronder begrepen
van de prijs af fabriek van het
product

6308

Stellen of assortimenten, be
staande uit weefsel en garen,
ook indien met toebehoren,
voor de vervaardiging van ta
pijten, van tapisserieën, van
geborduurde tafelkleden en
servetten of van dergelijke ar
tikelen van textiel, opgemaakt
voor de verkoop in het klein

ex Hoofdstuk 64

Schoeisel, beenkappen en der Vervaardiging uit materialen
gelijke artikelen, delen daar van om het even welke post,
met uitzondering van de sa
van, met uitzondering van:
menvoegingen van bovendelen
met een binnenzool of met an
dere binnendelen van post
6406

Elk artikel in het assortiment
moet beantwoorden aan de re
gel die ervoor zou gelden in
dien het niet in het assortiment
was opgenomen. Niet-oor
sprongsartikelen mogen even
wel worden gebruikt, op voor
waarde dat de totale waarde
ervan niet hoger is dan 15 %
van de prijs af fabriek van het
assortiment

—
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(1)

(2)

(3)

6406

Delen van schoeisel (daaronder
begrepen bovendelen, al dan
niet voorzien van zolen, andere
dan buitenzolen); inlegzolen,
hielkussens en dergelijke arti
kelen; slobkousen, beenkappen
en dergelijke artikelen, als
mede delen daarvan

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex Hoofdstuk 65

Hoofddeksels en delen daar Vervaardiging uit materialen
van, met uitzondering van:
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

6505

Hoeden en andere hoofddek Vervaardiging uit garen of tex
sels, van brei- of haakwerk of tielvezels (10)
vervaardigd van kant, van vilt
of van andere textielproducten
(aan het stuk, maar niet in stro
ken), ook indien gegarneerd;
haarnetjes, ongeacht van welke
stof, ook indien gegarneerd

ex Hoofdstuk 66

Paraplu’s, parasols, wandel
stokken, zitstokken, zwepen,
rijzwepen, alsmede delen daar
van, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

6601

Paraplu’s en parasols (wandel
stokparaplu’s, tuinparasols en
dergelijke artikelen daaronder
begrepen)

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Hoofdstuk 67

Geprepareerde veren en gepre
pareerd dons en artikelen van
veren of van dons; kunstbloe
men; werken van mensenhaar

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex Hoofdstuk 68

Werken van steen, van gips,
van cement, van asbest, van
mica en van dergelijke stoffen,
met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex 6803

Werken van leisteen of van sa Vervaardiging
mengekit leigruis
leisteen

ex 6812

Werken van asbest; werken
van mengsels samengesteld
met asbest of met asbest en
magnesiumcarbonaat

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(4)

uit

bewerkte

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post
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(1)

(2)

(3)

ex 6814

Werken van mica, geagglome
reerd of gereconstitueerd mica
daaronder begrepen, op een
drager van papier, van karton
of van andere stoffen

Vervaardiging uit bewerkt
mica (met inbegrip van geag
glomereerd of gereconstitueerd
mica)

Hoofdstuk 69

Keramische producten

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex Hoofdstuk 70

Glas en glaswerk, met uitzon Vervaardiging uit materialen
dering van:
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex 7003,
ex 7004 en
ex 7005

Glas met niet-reflecterende la Vervaardiging uit materialen
gen
van post 7001

7006

Glas bedoeld bij post 7003,
7004 of 7005, gebogen, met
schuin geslepen randen, gegra
veerd, van gaten voorzien, geë
mailleerd of op andere wijze
bewerkt, doch niet omlijst
noch met andere stoffen ver
bonden:

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen

- Platen van glas (substraten), Vervaardiging uit platen van
bekleed met een diëlektrische glas (substraten) van post 7006
metaallaag,
halfgeleidend
volgens de normen van SE
MII (11)
- Overig

Vervaardiging uit materialen
van post 7001

7007

Veiligheidsglas, bestaande uit
geharde glasplaten (hardglas)
of uit opeengekitte glasplaten

Vervaardiging uit materialen
van post 7001

7008

Meerwandig glas voor isole Vervaardiging uit materialen
ringsdoeleinden
van post 7001

7009

Spiegels van glas, ook indien
omlijst,
achteruitkijkspiegels
daaronder begrepen

Vervaardiging uit materialen
van post 7001

7010

Flessen, flacons, bokalen, pot
ten, buisjes, ampullen en an
dere bergingsmiddelen, van
glas, voor vervoer of voor ver
pakking; weckglazen; stoppen,
deksels en andere sluitingen,
van glas stoppen, deksels en
andere sluitingen, van glas

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product
of
Slijpen van glaswerk, mits de
totale waarde van het ge
bruikte niet-geslepen glaswerk
niet hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het product

(4)
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(1)

(2)

(3)

Glaswerk voor tafel-, keuken-,
toilet- of kantoorgebruik, voor
binnenhuisversiering of voor
dergelijk gebruik (ander dan
bedoeld bij post 7010 of 7018)

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

7013

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(4)

of
Slijpen van glaswerk, mits de
totale waarde van het ge
bruikte niet-geslepen glaswerk
niet hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het product
of
Versieren met de hand (met
uitzondering van zijdezeef
druk) van met de hand gebla
zen glaswerk, mits de totale
waarde van het gebruikte met
de hand geblazen glaswerk
niet hoger is dan 50 % van
de prijs af fabriek van het pro
duct

ex 7019

Werken (andere dan garen) van
glasvezels

Vervaardiging uit:
— ongekleurde lonten, ro
vings en garens, ook in
dien gesneden, of
— glaswol

ex Hoofdstuk 71

Echte en gekweekte parels,
edelstenen en halfedelstenen,
edele metalen en metalen ge
plateerd met edele metalen,
alsmede werken daarvan; fan
cybijouterieën; munten; met
uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex 7101

Echte of gekweekte parels, in
stellen, tijdelijk aaneengeregen
met het oog op het vervoer

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 7102,
ex 7103 en
ex 7104

Bewerkte natuurlijke, syntheti Vervaardiging uit onbewerkte
sche of gereconstrueerde edel edelstenen of halfedelstenen
stenen of halfedelstenen

7106, 7108 en
7110

Edele metalen:
- Ruw

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van materia
len van de posten 7106, 7108
en 7110
of

—
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(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

Elektrolytische, thermische of
chemische scheiding van edele
metalen van post 7106, 7108
of 7110
of
Legering van edele metalen
van post 7106, 7108 of 7110,
onderling of met onedele me
talen
- Halfbewerkt of in poeder Vervaardiging uit onbewerkte
vorm
edele metalen
ex 7107, ex 7109
en ex 7111

Metalen geplateerd met edele
metalen, halfbewerkt

Vervaardiging uit metalen ge
plateerd met edele metalen,
onbewerkt

7116

Werken van echte
kweekte parels, van
ke, synthetische of
strueerde edelstenen
edelstenen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

7117

Fancybijouterieën

of ge
natuurlij
gerecon
of half

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product
of
Vervaardiging uit delen van
onedel metaal, niet geplateerd
of bedekt met edele metalen,
mits de waarde van alle ge
bruikte materialen niet hoger
is dan 50 % van de prijs af
fabriek van het product

ex Hoofdstuk 72

Gietijzer, ijzer en staal, met
uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

7207

Halffabrikaten van ijzer of van
niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit materialen
van post 7201, 7202, 7203,
7204 of 7205

7208 tot en met
7216

Gewalste platte producten,
walsdraad, staven en profielen,
van ijzer of van niet-gelegeerd
staal

Vervaardiging uit roestvrij
staal, in ingots of in andere
primaire vormen, van post
7206

7217

Draad van ijzer of van niet-ge Vervaardiging uit halffabrika
legeerd staal
ten van ander gelegeerd staal
van post 7207

ex 7218, 7219 tot
en met 7222

Halffabrikaten, gewalste platte
producten, walsdraad, staven
en profielen, van roestvrij staal

Vervaardiging uit roestvrij
staal, in ingots of in andere
primaire vormen, van post
7218

(4)
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(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

7223

Draad van roestvrij staal

Vervaardiging uit halffabrika
ten van post 7218

ex 7224, 7225 tot
en met 7228

Halffabricaten, gewalste platte
producten, warmgewalste mas
sieve producten, onregelmatig
opgerold; profielen van ander
gelegeerd staal; holle staven
voor boringen, van gelegeerd
of niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit staal, in in
gots of in andere primaire vor
men, van post 7206, 7218 of
7224

7229

Draad van ander gelegeerd
staal

Vervaardiging uit halffabrika
ten van ander gelegeerd staal
van post 7224

ex Hoofdstuk 73

Werken van gietijzer, van ijzer
en van staal, met uitzondering
van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex 7301

Damwandprofielen

Vervaardiging uit materialen
van post 7206

7302

Bestanddelen van spoorbanen, Vervaardiging uit materialen
van gietijzer, van ijzer of van van post 7206
staal: spoorstaven (rails), con
trarails en heugels voor tand
radbanen, wisseltongen, punt
stukken, wisselstangen en an
dere bestanddelen van kruisin
gen en wissels, dwarsliggers,
lasplaten, spoorstoelen, wig
gen, onderlegplaten, klempla
ten, dwarsplaten en dwarsstan
gen en andere bestanddelen,
voor het leggen, het verbinden
of het bevestigen van rails

7304, 7305 en
7306

Buizen, pijpen en holle profie Vervaardiging uit materialen
len, van ijzer (ander dan giet van post 7206, 7207, 7218 of
7224
ijzer) of van staal

ex 7307

Hulpstukken (fittings) voor
buisleidingen, van roestvrij
staal (ISO nr. X5CrNiMo
1712), bestaande uit verschil
lende delen

Draaien, boren, ruimen, draad
snijden, afbramen en zandstra
len van gesmede onbewerkte
stukken waarvan de waarde
niet hoger is dan 35 % van
de prijs af fabriek van het pro
duct

(4)
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(1)

(2)

(3)

7308

Constructiewerken en delen
van constructiewerken (bij
voorbeeld bruggen, brugdelen,
sluisdeuren,
vakwerkmasten
en andere masten, pijlers, ko
lommen, kapconstructies, deu
ren en ramen, alsmede kozij
nen daarvoor, drempels, lui
ken, balustrades), van gietijzer,
van ijzer of van staal, andere
dan de geprefabriceerde bouw
werken bedoeld bij post 9406;
platen, staven, profielen, bui
zen en dergelijke, van gietijzer,
van ijzer of van staal, gereed
gemaakt voor gebruik in con
structiewerken

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Gelaste profielen
van post 7301 mogen evenwel
niet worden gebruikt

ex 7315

Sneeuwkettingen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen van post 7315 niet ho
ger is dan 50 % van de prijs af
fabriek van het product

ex Hoofdstuk 74

Koper en werken van koper,
met uitzondering van:

Vervaardiging:

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen

— uit materialen van om het
even welke post, met uit
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het
product

7401

Kopersteen of ruwsteen; ce Vervaardiging uit materialen
mentkoper (neergeslagen ko van om het even welke post,
met uitzondering van die van
per)
het product

7402

Niet-geraffineerd koper; ano Vervaardiging uit materialen
den van koper voor het elek van om het even welke post,
met uitzondering van die van
trolytisch raffineren
het product

7403

Geraffineerd koper en koper
legeringen, ruw:
- Geraffineerd koper

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

- Koperlegeringen en geraffi Vervaardiging uit geraffineerd
neerd koper dat andere ele koper, ruw, of uit resten en
afval van koper
menten bevat

(4)

—
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(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

7404

Resten en afval, van koper

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

7405

Toeslaglegeringen van koper

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex Hoofdstuk 75

Nikkel en werken van nikkel,
met uitzondering van:

Vervaardiging:

(4)

—

— uit materialen van om het
even welke post, met uit
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het
product

7501 tot 7503

Nikkelmatte, nikkeloxidesinters
en andere tussenproducten van
de nikkelmetallurgie; ruw nik
kel; resten en afval, van nikkel

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex Hoofdstuk 76

—
Aluminium en werken van alu Vervaardiging:
minium, met uitzondering van:
— uit materialen van om het
even welke post, met uit
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het
product

7601

Ruw aluminium

Vervaardiging:
— uit materialen van om het
even welke post, met uit
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het
product
of
Vervaardiging door thermische
of elektrolytische behandeling,
uit niet-gelegeerd aluminium
of uit resten en afval van alu
minium
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(1)
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Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

7602

Resten en afval, van alumini Vervaardiging uit materialen
um
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex 7616

—
Werken van aluminium andere Vervaardiging:
dan metaaldoek (metaaldoek
zonder eind daaronder begre — uit materialen van om het
even welke post, met uit
pen), metaalgaas en traliewerk,
zondering van materialen
van aluminiumdraad, uit plaat
van dezelfde post als het
gaas, verkregen door het uit
product. Metaaldoek (me
rekken van plaat- of bandalu
taaldoek zonder eind daar
minium
onder begrepen), metaal
gaas en traliewerk, van
aluminiumdraad, uit plaat
gaas, verkregen door het
uitrekken van plaat- of
bandaluminium
mogen
echter worden gebruikt; en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het
product

Hoofdstuk 77

Gereserveerd voor een eventu
eel toekomstig gebruik in het
geharmoniseerde systeem

ex Hoofdstuk 78

Lood en werken van lood, met
uitzondering van:

Vervaardiging:
— uit materialen van om het
even welke post, met uit
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het
product

7801

7802

Ruw lood:
- Geraffineerd lood

Vervaardiging uit werklood

- Overig

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Resten en afval
van post 7802 mogen evenwel
niet worden gebruikt

Resten en afval, van lood

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

—
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Omschrijving

(1)

(2)

ex Hoofdstuk 79

Zink en werken van zink, met
uitzondering van:

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

Vervaardiging:

(4)

—

— uit materialen van om het
even welke post, met uit
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het
product

7901

Ruw zink

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Resten en afval
van post 7902 mogen evenwel
niet worden gebruikt

7902

Resten en afval, van zink

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex Hoofdstuk 80

—
Tin en werken van tin, met uit Vervaardiging:
zondering van:
— uit materialen van om het
even welke post, met uit
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het
product

8001

Ruw tin

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Resten en afval
van post 8002 mogen evenwel
niet worden gebruikt

8002 en 8007

Resten en afval, van tin; an Vervaardiging uit materialen
dere werken van tin
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

Hoofdstuk 81

Andere onedele metalen; cer
mets; werken van deze stoffen:
- Andere onedele metalen, be Vervaardiging waarbij de
werkt; werken van deze stof waarde van alle gebruikte ma
terialen van dezelfde post als
fen
het product niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek
van het product
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Omschrijving

(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

- Overig

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex Hoofdstuk 82

Gereedschap; messenmakers
werk, lepels en vorken, van
onedel metaal; delen van deze
artikelen van onedel metaal,
met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

8206

Stellen, bestaande uit gereed
schap van twee of meer van
de posten 8202 tot en met
8205, opgemaakt voor de ver
koop in het klein

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van materia
len van de posten 8202 tot en
met 8205. Gereedschap van de
posten 8202 tot en met 8205
mag evenwel in het stel wor
den opgenomen, mits de totale
waarde ervan niet hoger is dan
15 % van de prijs af fabriek
van het stel

8207

Verwisselbaar
gereedschap Vervaardiging:
—
voor al dan niet mechanisch
handgereedschap of voor ge — uit materialen van om het
even welke post, met uit
reedschapswerktuigen (bijvoor
zondering van materialen
beeld voor het stampen, stan
van dezelfde post als het
sen, draadtappen, draadsnijden,
product, en
boren, ruimen, kotteren, frezen,
draaien, vastschroeven), daar
onder begrepen trekstenen of — waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
trekmatrijzen en pers- of extru
hoger is dan 40 % van de
siematrijzen voor het bewerken
prijs af fabriek van het
van metalen, alsmede grondproduct
en gesteenteboren

8208

Messen en snijbladen, voor
machines en voor mechanische
toestellen

Vervaardiging:
— uit materialen van om het
even welke post, met uit
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product

ex 8211

Messen (andere dan die be
doeld bij post 8208), ook in
dien getand, zaksnoeimessen
daaronder begrepen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Lemmeten en
handvatten van onedel metaal
mogen evenwel worden ge
bruikt

—

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 534
▼B
Post 2012 van het
geharmoniseerd
systeem

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

8214

Ander messenmakerswerk (bij
voorbeeld tondeuses, hakmes
sen en dergelijke slagers- en
keukenmessen, briefopeners);
gereedschap (nagelvijltjes daar
onder begrepen) voor manicure
of voor pedicure, ook indien in
stellen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Handvatten van
onedel metaal mogen evenwel
worden gebruikt

8215

Lepels,
vorken,
pollepels,
schuimspanen, taartscheppen,
vismessen en botermesjes, sui
kertangen en dergelijke artike
len

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Handvatten van
onedel metaal mogen evenwel
worden gebruikt

ex Hoofdstuk 83

Allerlei werken van onedele
metalen, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex 8302

Andere garnituren, beslag en
dergelijke artikelen, voor ge
bouwen, en automatische deur
sluiters

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Andere materialen
van post 8302 mogen evenwel
worden gebruikt, mits de totale
waarde ervan niet hogers is
dan 20 % van de prijs af fa
briek van het product

ex 8306

Beeldjes en andere versierings Vervaardiging uit materialen
voorwerpen van onedel metaal van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Andere materialen
van post 8306 mogen evenwel
worden gebruikt, mits de totale
waarde ervan niet hogers is
dan 30 % van de prijs af fa
briek van het product

ex Hoofdstuk 84

Kernreactoren,
stoomketels, Vervaardiging:
machines, toestellen en mecha
nische werktuigen, alsmede de — uit materialen van om het
even welke post, met uit
len daarvan, met uitzondering
zondering van materialen
van:
van dezelfde post als het
product, en

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen

— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product
ex 8401

Splijtstofelementen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product

(4)

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product
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(1)

(2)

8402

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

Stoomketels (stoomgenerato Vervaardiging:
ren), andere dan ketels voor
centrale verwarming die zowel — uit materialen van om het
even welke post, met uit
heet water als lagedrukstoom
zondering van materialen
kunnen produceren; ketels
van dezelfde post als het
voor oververhit water
product, en

(4)

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 25 %
van de prijs af fabriek van het
product

— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product
8403 en ex 8404

Ketels voor centrale verwar
ming, andere dan die bedoeld
bij post 8402 en hulptoestellen
voor ketels voor centrale ver
warming

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van materia
len van de posten 8403 en
8404

8406

Stoomturbines
dampturbines

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

8407

Zuigermotoren met vonkontste Vervaardiging waarbij de
king, wankelmotoren daar waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
onder begrepen
van de prijs af fabriek van het
product

8408

Zuigermotoren met zelfontste Vervaardiging waarbij de
king (diesel- en semi-dieselmo waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
toren)
van de prijs af fabriek van het
product

8409

Delen waarvan kan worden on
derkend dat zij uitsluitend of
hoofdzakelijk bestemd zijn
voor motoren bedoeld bij post
8407 of 8408

8411

Turbinestraalmotoren, schroef Vervaardiging:
turbines en andere gasturbines
— uit materialen van om het
even welke post, met uit
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en

en

andere

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product
8412

Andere motoren en andere
krachtmachines

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 25 %
van de prijs af fabriek van het
product
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Omschrijving

(1)

(2)

ex 8413

Roterende verdringerpompen

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
— uit materialen van om het rialen niet hoger is dan 25 %
even welke post, met uit van de prijs af fabriek van het
zondering van materialen product
van dezelfde post als het
product, en
Vervaardiging:

— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product

ex 8414

Ventilatoren voor industriële of
dergelijke doeleinden

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
— uit materialen van om het rialen niet hoger is dan 25 %
even welke post, met uit van de prijs af fabriek van het
zondering van materialen product
van dezelfde post als het
product, en
Vervaardiging:

— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product

8415

Machines en apparaten voor de
regeling van het klimaat in be
sloten ruimten, bestaande uit
een door een motor aangedre
ven ventilator en elementen
voor het wijzigen van de tem
peratuur en de vochtigheid van
de lucht, die waarmee de voch
tigheid van de lucht niet afzon
derlijk kan worden geregeld
daaronder begrepen

8418

Koelkasten, vrieskasten en an Vervaardiging:
dere machines, apparaten en
toestellen voor de koeltech — uit materialen van om het
even welke post, met uit
niek, al dan niet elektrisch
zondering van materialen
werkend; warmtepompen, an
van dezelfde post als het
dere dan klimaatregelingstoe
product,
stellen bedoeld bij post 8415

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte, niet-oorsprongs
materialen niet hoger is
dan de waarde van de ge
bruikte oorsprongsmateria
len

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 25 %
van de prijs af fabriek van het
product
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Omschrijving

(1)

(2)

ex 8419

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

Machines voor de hout-, pa Vervaardiging waarbij:
pierstof-, papier en kartonindu
— de waarde van alle ge
strieën
bruikte materialen niet ho
ger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product, en

(4)

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product

— binnen de hierboven ge
stelde
beperking,
de
waarde van alle gebruikte
materialen van dezelfde
post als het product niet
hoger is dan 25 % van de
prijs af fabriek van het
product

8420

Kalanders en walsmachines,
andere dan voor metalen of
voor glas, alsmede cilinders
daarvoor

Vervaardiging waarbij:

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
— de waarde van alle ge rialen niet hoger is dan 30 %
bruikte materialen niet ho van de prijs af fabriek van het
ger is dan 40 % van de product
prijs af fabriek van het
product, en
— binnen de hierboven ge
stelde
beperking,
de
waarde van alle gebruikte
materialen van dezelfde
post als het product niet
hoger is dan 25 % van de
prijs af fabriek van het
product

8423

Weegtoestellen en weeginrich Vervaardiging:
tingen, tel.- en controletoestel
len waarvan de werking op — uit materialen van om het
even welke post, met uit
weging berust daaronder be
zondering van materialen
grepen, doch met uitzondering
van dezelfde post als het
van precisiebalansen met een
product, en
gevoeligheid van 5 cg of beter;
gewichten voor weegtoestellen
— waarbij de waarde van alle
van alle soorten
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 25 %
van de prijs af fabriek van het
product

8425 tot en met
8428

Hef-, hijs-, laad- en losmachi Vervaardiging waarbij:
nes en -toestellen, alsmede an
dere machines en toestellen — de waarde van alle ge
bruikte materialen niet ho
voor het hanteren van goede
ger is dan 40 % van de
ren
prijs af fabriek van het
product, en

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product

— binnen de hierboven ge
stelde
beperking,
de
waarde van alle gebruikte
materialen van post 8431
niet hoger is dan 10 %
van de prijs af fabriek
van het product
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(1)

(2)

8429

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

Bulldozers, angledozers, egali
seermachines, schrapers, me
chanische schoppen, excava
teurs (emmergravers), laad
schoppen, wegwalsen, scha
penpootwalsen en andere bo
demverdichtingsmachines, met
eigen beweegkracht:
- Wegwalsen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

- Overig

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
— de waarde van alle ge rialen niet hoger is dan 30 %
bruikte materialen niet ho van de prijs af fabriek van het
ger is dan 40 % van de product
prijs af fabriek van het
product, en
Vervaardiging waarbij:

— binnen de hierboven ge
stelde
beperking,
de
waarde van alle gebruikte
materialen van post 8431
niet hoger is dan 10 %
van de prijs af fabriek
van het product
8430

Andere machines en toestellen Vervaardiging waarbij:
voor het afgraven, egaliseren,
schrapen, delven, aanstampen — de waarde van alle ge
bruikte materialen niet ho
of boren van of in grond, mi
ger is dan 40 % van de
neralen of ertsen; heimachines
prijs af fabriek van het
en machines voor het uittrek
product, en
ken van heipalen; sneeuwrui
mers
— binnen de hierboven ge
stelde
beperking,
de
waarde van alle gebruikte
materialen van post 8431
niet hoger is dan 10 %
van de prijs af fabriek
van het product

ex 8431

Delen waarvan kan worden on
derkend dat zij uitsluitend of
hoofdzakelijk bestemd zijn
voor wegwalsen

8439

Machines en toestellen voor Vervaardiging waarbij:
het vervaardigen van pulp van
cellulosehoudende vezelstoffen — de waarde van alle ge
bruikte materialen niet ho
of voor het vervaardigen of af
ger is dan 40 % van de
werken van papier of van kar
prijs af fabriek van het
ton
product, en

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

— binnen de hierboven ge
stelde
beperking,
de
waarde van alle gebruikte
materialen van dezelfde
post als het product niet
hoger is dan 25 % van de
prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product
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(1)

(2)

8441

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

Andere machines en toestellen Vervaardiging waarbij:
voor de bewerking van papier
stof, van papier of van karton, — de waarde van alle ge
bruikte materialen niet ho
snijmachines van alle soorten
ger is dan 40 % van de
daaronder begrepen
prijs af fabriek van het
product, en

(4)

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product

— binnen de hierboven ge
stelde
beperking,
de
waarde van alle gebruikte
materialen van dezelfde
post als het product niet
hoger is dan 25 % van de
prijs af fabriek van het
product
ex 8443

Afdrukkers, voor kantoorma
chines (bijvoorbeeld automati
sche gegevensverwerkende ma
chines, tekstverwerkende ma
chines)

8444 tot en met
8447

Machines van deze posten, be Vervaardiging waarbij de
stemd om te worden gebruikt waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
in de textielindustrie
van de prijs af fabriek van het
product

ex 8448

Hulpmachines en hulptoestel Vervaardiging waarbij de
len voor de machines bedoeld waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
bij de posten 8444 en 8445
van de prijs af fabriek van het
product

8452

Naaimachines, andere dan de
naaimachines voor het boek
bindersbedrijf bedoeld bij post
8440; meubelen, onderstellen
en kappen, speciaal ontworpen
voor naaimachines; naalden
voor naaimachines:
- Naaimachines die uitsluitend
stiksteken kunnen vormen,
waarvan de kop zonder de
motor niet meer dan 16 kg
of met de motor niet meer
dan 17 kg weegt

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging waarbij:
— de waarde van alle ge
bruikte materialen niet ho
ger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product,
— de waarde van alle nietoorsprongsmaterialen die
bij het monteren van de
kop (zonder motor) zijn
gebruikt, niet hoger is dan
de waarde van de ge
bruikte oorsprongsmateria
len, en
— de draadspannings-, haaken
zigzagmechanismen
van oorsprong zijn

—
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(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

- Overig

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 8456, 8457 tot
en met 8465 en
ex 8466

Gereedschapswerktuigen
en
machines en hun delen en toe
behoren, bedoeld bij de posten
8456 tot en met 8466, met uit
zondering van:

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 8456 en
ex 8466

- waterstraalsnijmachines;

(4)

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
- delen en toebehoren van wa — uit materialen van om het rialen niet hoger is dan 30 %
even welke post, met uit van de prijs af fabriek van het
terstraalsnijmachines
zondering van materialen product
van dezelfde post als het
product, en
Vervaardiging:

— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product
8469 tot en met
8472

Kantoormachines en -toestellen
(bijvoorbeeld schrijfmachines,
rekenmachines, automatische
gegevensverwerkende machi
nes, duplicators, hechtmachi
nes)

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

8480

Vormkasten voor gieterijen;
modelplaten voor gietvormen;
modellen voor gietvormen;
gietvormen en andere vormen
voor metalen (andere dan giet
vormen voor ingots), voor me
taalcarbiden, voor glas, voor
minerale stoffen, voor rubber
of voor kunststof

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

8482

Kogellagers, rollagers, naaldla Vervaardiging:
gers en dergelijke lagers
— uit materialen van om het
even welke post, met uit
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product

8484

Metalloplastische pakkingen;
stellen of assortimenten van
pakkingringen en andere pak
kingstukken, van verschillende
samenstelling, in zakjes, in en
veloppen of in dergelijke ber
gingsmiddelen; mechanische
afdichtingen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 25 %
van de prijs af fabriek van het
product
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(1)

(2)

(3)

- Gereedschapswerktuigen
voor het bewerken van onge
acht welke stof waarbij ma
teriaal wordt weggenomen
met behulp van laser- of an
dere licht- of fotonenstralen,
ultrasone trillingen, elektroerosie (vonkerosie), elektro
chemische procedés, elektro
nenstralen, ionenstralen of
plasmastralen, alsmede delen
en toebehoren daarvan

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 8486

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(4)

- gereedschapswerktuigen
(persen daaronder begrepen)
voor het buigen, vouwen,
strekken of vlakken van me
taal, alsmede delen en toebe
horen daarvan
- gereedschapswerktuigen voor
het bewerken van steen, van
keramische producten, van
beton en van dergelijke mi
nerale stoffen, alsmede voor
het koud bewerken van glas,
alsmede delen en toebehoren
daarvan
- aftekeninstrumenten zijnde
patroongeneratoren van de
soort gebruikt voor het ver
vaardigen van maskers of
systeemrasters
(„reticles”)
op substraten voorzien van
een lichtgevoelige laag; de
len en toebehoren daarvan

- vormen, voor het spuitgieten
of persgieten

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

- hef-, hijs-, laad- en losmachi Vervaardiging waarbij:
nes en -toestellen, alsmede
andere machines en toestel — de waarde van alle ge
bruikte materialen niet ho
len voor het hanteren van
ger is dan 40 % van de
goederen
prijs af fabriek van het
product, en
— binnen de hierboven ge
stelde
beperking,
de
waarde van alle gebruikte
materialen van post 8431
niet hoger is dan 10 %
van de prijs af fabriek
van het product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product
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geharmoniseerd
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Omschrijving

(1)

(2)

(3)

8487

Delen van machines of van
toestellen, niet genoemd of
niet begrepen onder andere
posten van dit hoofdstuk en
niet voorzien van elektrische
verbindingsstukken, van elek
trisch geïsoleerde delen, van
spoelen, van contacten of van
andere elektrotechnische delen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex Hoofdstuk 85

Elektrische machines, appara Vervaardiging:
ten, uitrustingsstukken, als
mede delen daarvan; toestellen — uit materialen van om het
even welke post, met uit
voor het opnemen of het weer
zondering van materialen
geven van geluid, toestellen
van dezelfde post als het
voor het opnemen of het weer
product, en
geven van beelden en geluid
voor televisie, alsmede delen
— waarbij de waarde van alle
en toebehoren van deze toestel
gebruikte materialen niet
len, met uitzondering van:
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product

8501

Elektromotoren en elektrische Vervaardiging waarbij:
generatoren, andere dan gene
— de waarde van alle ge
ratoraggregaten
bruikte materialen niet ho
ger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product, en

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(4)

— binnen de hierboven ge
stelde
beperking,
de
waarde van alle gebruikte
materialen van post 8503
niet hoger is dan 10 %
van de prijs af fabriek
van het product

8502

Elektrische generatoraggrega Vervaardiging waarbij:
ten en roterende omvormers
— de waarde van alle ge
bruikte materialen niet ho
ger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product, en
— binnen de hierboven ge
stelde
beperking,
de
waarde van alle gebruikte
materialen van de posten
8501 en 8503 niet hoger
is dan 10 % van de prijs
af fabriek van het product

ex 8504

Elektrische voedingseenheden
van de soort gebruikt voor au
tomatische
gegevensverwer
kende machines

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product
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Omschrijving

(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

ex 8517

Andere toestellen voor het zen Vervaardiging waarbij:
den of ontvangen van spraak,
van beelden of van andere ge — de waarde van alle ge
bruikte materialen niet ho
gevens, daaronder begrepen
ger is dan 40 % van de
toestellen voor de overdracht
prijs af fabriek van het
in een draadloos netwerk (zo
product, en
als een lokaal netwerk of een
uitgestrekt netwerk), andere
— de waarde van alle ge
dan toestellen voor het zenden
bruikte
niet-oorsprongs
of ontvangen van de posten
materialen zijn niet hoger
8443, 8525, 8527 of 8528;
is dan de waarde van de
gebruikte oorsprongsmate
rialen

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 25 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 8518

Microfoons en statieven daar Vervaardiging waarbij:
voor; luidsprekers, ook indien
gemonteerd in een klankkast; — de waarde van alle ge
bruikte materialen niet ho
elektrische audiofrequentver
ger is dan 40 % van de
sterkers; elektrische geluidsver
prijs af fabriek van het
sterkers
product, en

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 25 %
van de prijs af fabriek van het
product

— de waarde van alle ge
bruikte
niet-oorsprongs
materialen zijn niet hoger
is dan de waarde van de
gebruikte oorsprongsmate
rialen

8519

Geluidsopname- of -weergave Vervaardiging waarbij:
apparatuur
— de waarde van alle ge
Platenspelers, elektrogrammo
bruikte materialen niet ho
foons, cassettespelers en an
ger is dan 40 % van de
dere toestellen voor het weer
prijs af fabriek van het
geven van geluid, niet uitgerust
product, en
voor het opnemen van geluid
— de waarde van alle ge
bruikte
niet-oorsprongs
materialen zijn niet hoger
is dan de waarde van de
gebruikte oorsprongsmate
rialen

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product

8520

Toestellen voor het opnemen Vervaardiging waarbij:
van geluid op magneetbanden
en andere toestellen voor het — de waarde van alle ge
bruikte materialen niet ho
opnemen van geluid, ook in
ger is dan 40 % van de
dien uitgerust voor het weer
prijs af fabriek van het
geven van geluid
product, en

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product

— de waarde van alle ge
bruikte
niet-oorsprongs
materialen zijn niet hoger
is dan de waarde van de
gebruikte oorsprongsmate
rialen
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geharmoniseerd
systeem

Omschrijving

(1)

(2)

8521

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

Video-opname- en videoweer Vervaardiging waarbij:
gaveapparaten, ook indien met
— de waarde van alle ge
ingebouwde videotuner
bruikte materialen niet ho
ger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product, en

(4)

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product

— de waarde van alle ge
bruikte
niet-oorsprongs
materialen zijn niet hoger
is dan de waarde van de
gebruikte oorsprongsmate
rialen
8522

Delen en toebehoren, waarvan
kan worden onderkend dat zij
uitsluitend of hoofdzakelijk
zijn bestemd voor de toestellen
en apparaten bedoeld bij post
8519 of 8521

8523

Platen, banden, niet-vluchtige
geheugens op basis van halfge
leiders, „intelligente kaarten”
en andere dragers voor het op
nemen van geluid of voor der
gelijke doeleinden, waarop al
dan niet is opgenomen, vormen
en matrijzen voor het maken
van platen daaronder begrepen,
andere dan de goederen be
doeld bij hoofdstuk 37.
- Niet-opgenomen
grammo
foonplaten, banden en nietvluchtige geheugens op basis
van halfgeleiders en andere
dragers voor het opnemen
van geluid en voor dergelijke
doeleinden, andere dan de
goederen van hoofdstuk 37;

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

- Opgenomen grammofoonpla Vervaardiging waarbij:
ten, banden en niet-vluchtige
geheugens op basis van half — de waarde van alle ge
bruikte materialen niet ho
geleiders en andere dragers
ger is dan 40 % van de
voor het opnemen van geluid
prijs af fabriek van het
en voor dergelijke doelein
product, en
den, andere dan de goederen
van hoofdstuk 37
— binnen de hierboven ge
stelde
beperking,
de
waarde van alle gebruikte
materialen van post 8523
niet hoger is dan 10 %
van de prijs af fabriek
van het product
- Matrijzen en zogenaamde
„masters” voor het maken
van schijven, andere dan de
goederen van hoofdstuk 37;

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product
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Omschrijving

(1)

(2)

- Naderingskaarten en „smart
cards” met twee of meer
elektronisch
geïntegreerde
schakelingen

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

Vervaardiging:

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
— uit materialen van om het rialen niet hoger is dan 30 %
even welke post, met uit van de prijs af fabriek van het
zondering van materialen product
van dezelfde post als het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product

- „Smartcards” met één elek Vervaardiging waarbij:
tronisch geïntegreerde scha
— de waarde van alle ge
keling
bruikte materialen niet ho
ger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product, en

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 25 %
van de prijs af fabriek van het
product

— binnen de hierboven ge
stelde
beperking,
de
waarde van alle gebruikte
materialen van de posten
8541 en 8542 niet meer
bedraagt dan 10 % van de
prijs af fabriek van het
product
of
Diffusie (waarbĳ geïntegreerde
schakelingen gevormd worden
op een halfgeleidersubstraat
door selectieve inbrenging
van geschikt doteringsmateri
aal)
8525

Zendtoestellen voor radio-om Vervaardiging waarbij:
roep of televisie, ook indien
met ingebouwd ontvangtoestel — de waarde van alle ge
bruikte materialen niet ho
of toestel voor het opnemen
ger is dan 40 % van de
of het weergeven van geluid;
prijs af fabriek van het
televisiecamera’s, digitale ca
product, en
mera’s en videocameraopna
metoestellen
— de waarde van alle ge
bruikte
niet-oorsprongs
materialen zijn niet hoger
is dan de waarde van de
gebruikte oorsprongsmate
rialen

8526

Radartoestellen, toestellen voor
radionavigatie en toestellen
voor radioafstandsbediening

Vervaardiging waarbij:

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 25 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
— de waarde van alle ge rialen niet hoger is dan 25 %
bruikte materialen niet ho van de prijs af fabriek van het
ger is dan 40 % van de product
prijs af fabriek van het
product, en
— de waarde van alle ge
bruikte
niet-oorsprongs
materialen zijn niet hoger
is dan de waarde van de
gebruikte oorsprongsmate
rialen
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Omschrijving

(1)

(2)

8527

Ontvangtoestellen voor radioomroep, ook indien in dezelfde
kast gecombineerd met een
toestel voor het opnemen of
het weergeven van geluid of
met een uurwerk

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

Vervaardiging waarbij:

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
— de waarde van alle ge rialen niet hoger is dan 25 %
bruikte materialen niet ho van de prijs af fabriek van het
ger is dan 40 % van de product
prijs af fabriek van het
product, en
— de waarde van alle ge
bruikte
niet-oorsprongs
materialen zijn niet hoger
is dan de waarde van de
gebruikte oorsprongsmate
rialen

8528

Monitors en projectietoestellen, —
niet voorzien van een ontvang
toestel voor televisie; ontvang
toestellen voor televisie, ook
indien met ingebouwd ont
vangtoestel voor radio-omroep
of een toestel voor het opne
men of het weergeven van ge
luid of van beelden

- Monitors en projectietoestel
len, niet uitgerust met ont
vangtoestel voor televisie,
van de soort die uitsluitend
of hoofdzakelijk wordt ge
bruikt in een automatisch ge
gevensverwerkend systeem
als bedoeld bij post 8471

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

- Andere monitors en projec Vervaardiging waarbij:
tietoestellen, niet voorzien
van een ontvangtoestel voor — de waarde van alle ge
bruikte materialen niet ho
televisie; ontvangtoestellen
ger is dan 40 % van de
voor televisie, ook indien
prijs af fabriek van het
met ingebouwd ontvangtoe
product, en
stel voor radio-omroep of
een toestel voor het opnemen
— de waarde van alle ge
of het weergeven van geluid
bruikte
niet-oorsprongs
of van beelden;
materialen zijn niet hoger
is dan de waarde van de
gebruikte oorsprongsmate
rialen

8529

Delen waarvan kan worden on
derkend dat zij uitsluitend of
hoofdzakelijk bestemd zijn
voor de toestellen bedoeld bij
de posten 8525 tot en met
8528:

- Uitsluitend of hoofdzakelijk
bestemd voor video-opnameen videoweergaveapparaten

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 25 %
van de prijs af fabriek van het
product
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Omschrijving

(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

- Geschikt voor gebruik uit Vervaardiging:
sluitend of hoofdzakelijk
met monitors en projectietoe — uit materialen van om het
even welke post, met uit
stellen, zonder ingebouwd
zondering van materialen
ontvangtoestel voor televisie
van dezelfde post als het
en niet hoofdzakelijk ge
product, en
bruikt in een systeem voor
automatische gegevensver
— waarbij de waarde van alle
werking van post 8471
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product
- Overig

(4)

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging waarbij:

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
— de waarde van alle ge rialen niet hoger is dan 25 %
bruikte materialen niet ho van de prijs af fabriek van het
ger is dan 40 % van de product
prijs af fabriek van het
product, en
— de waarde van alle ge
bruikte
niet-oorsprongs
materialen zijn niet hoger
is dan de waarde van de
gebruikte oorsprongsmate
rialen

8535

Toestellen voor het inschake Vervaardiging waarbij:
len, uitschakelen, omschakelen,
aansluiten of verdelen van of — de waarde van alle ge
bruikte materialen niet ho
voor het beveiligen tegen elek
ger is dan 40 % van de
trische stroom van meer dan
prijs af fabriek van het
1000 V
product, en

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product

— binnen de hierboven ge
stelde
beperking,
de
waarde van alle gebruikte
materialen van post 8538
niet hoger is dan 10 %
van de prijs af fabriek
van het product
8536

Toestellen voor het inschake
len, uitschakelen, omschakelen,
aansluiten of verdelen van of
voor het beveiligen tegen elek
trische stroom van minder dan
1000 V; connectoren voor op
tische vezels, optischevezel
bundels of -kabels
- Toestellen voor het inschake Vervaardiging waarbij:
len, uitschakelen, omschake
len, aansluiten of verdelen — de waarde van alle ge
bruikte materialen niet ho
van of voor het beveiligen
ger is dan 40 % van de
tegen elektrische stroom,
prijs af fabriek van het
voor een spanning van niet
product, en
meer dan 1000 V
— binnen de hierboven ge
stelde
beperking,
de
waarde van alle gebruikte
materialen van post 8538
niet hoger is dan 10 %
van de prijs af fabriek
van het product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product
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(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

- Connectoren voor optische
vezels, optischevezelbundels
of -kabels
- - van kunststof

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

- - van keramiek

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

- - van koper

Vervaardiging:
— uit materialen van om het
even welke post, met uit
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het
product

8537

Borden, panelen, kasten en Vervaardiging waarbij:
dergelijke, voorzien van twee
of meer toestellen bedoeld bij — de waarde van alle ge
bruikte materialen niet ho
post 8535 of 8536, voor elek
ger is dan 40 % van de
trische bediening of voor het
prijs af fabriek van het
verdelen
van
elektrische
product, en
stroom, ook indien voorzien
van instrumenten of toestellen
— binnen de hierboven ge
bedoeld bij hoofdstuk 90, als
stelde
beperking,
de
mede toestellen voor nume
waarde van alle gebruikte
rieke besturing, andere dan de
materialen van post 8538
schakelapparaten bedoeld bij
niet hoger is dan 10 %
post 8517
van de prijs af fabriek
van het product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 8541

Dioden, transistors en derge Vervaardiging:
lijke
halfgeleiderelementen,
met uitzondering van nog niet — uit materialen van om het
even welke post, met uit
tot chips gesneden wafers
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 25 %
van de prijs af fabriek van het
product

— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product
8542

Elektronische
schakelingen:

geïntegreerde

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 549
▼B
Post 2012 van het
geharmoniseerd
systeem

Omschrijving

(1)

(2)

- Monolithische geïntegreerde
schakelingen

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
— de waarde van alle ge rialen niet hoger is dan 25 %
bruikte materialen niet ho van de prijs af fabriek van het
ger is dan 40 % van de product
prijs af fabriek van het
product, en
Vervaardiging waarbij:

— binnen de hierboven ge
stelde
beperking,
de
waarde van alle gebruikte
materialen van de posten
8541 en 8542 niet hoger
is dan 10 % van de prijs
af fabriek van het product
OF
Diffusie (waarbĳ geïntegreerde
schakelingen gevormd worden
op een halfgeleidersubstraat
door selectieve inbrenging
van geschikt doteringsmateri
aal)

- Multichips die deel uitmaken
van machines, van apparaten
of van toestellen, niet ge
noemd of niet begrepen on
der andere posten van dit
hoofdstuk

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

- Overig

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
— de waarde van alle ge rialen niet hoger is dan 25 %
bruikte materialen niet ho van de prijs af fabriek van het
ger is dan 40 % van de product
prijs af fabriek van het
product, en
Vervaardiging waarbij:

— binnen de hierboven ge
stelde
beperking,
de
waarde van alle gebruikte
materialen van de posten
8541 en 8542 niet meer
bedraagt dan 10 % van de
prijs af fabriek van het
product

8544

Draad, kabels (coaxiale kabels
daaronder begrepen) en andere
geleiders van elektriciteit, ge
ïsoleerd (ook indien gevernist
of gelakt — zogenaamd email
draad — of anodisch geoxi
deerd), ook indien voorzien
van verbindingsstukken; opti
schevezelkabel bestaande uit
individueel omhulde vezels,
ook indien elektrische gelei
ders bevattend of voorzien
van verbindingsstukken

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product
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(1)

(2)

(3)

8545

Koolelektroden, koolborstels,
koolspitsen voor lampen, kool
staven voor elementen of bat
terijen en andere artikelen van
grafiet of andere koolstof, ook
indien verbonden met metaal,
voor elektrisch gebruik

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

8546

Isolatoren voor elektriciteit,
ongeacht de stof waarvan zij
zijn vervaardigd

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

8547

Isolerende werkstukken, geheel
van isolerend materiaal dan
wel voorzien van daarin bij
het gieten, persen, enz. aange
brachte eenvoudige metalen
verbindingsstukken (bijvoor
beeld nippels met schroef
draad), voor elektrische machi
nes, toestellen of installaties,
andere dan de isolatoren be
doeld bij post 8546; isolatie
buizen en verbindingsstukken
daarvoor, van onedel metaal,
inwendig geïsoleerd

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

8548

Resten en afval van elektrische
elementen, van elektrische bat
terijen en van elektrische accu
mulatoren; gebruikte elektri
sche elementen, gebruikte elek
trische batterijen en gebruikte
elektrische
accumulatoren;
elektrische delen van machi
nes, van apparaten of van toe
stellen, niet genoemd of niet
begrepen onder andere posten
van dit hoofdstuk
- Elektronische
blages

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
— de waarde van alle ge rialen niet hoger is dan 25 %
bruikte materialen niet ho van de prijs af fabriek van het
ger is dan 40 % van de product
prijs af fabriek van het
product, en

micro-assem Vervaardiging waarbij:

— binnen de hierboven ge
stelde
beperking,
de
waarde van alle gebruikte
materialen van de posten
8541 en 8542 niet meer
bedraagt dan 10 % van de
prijs af fabriek van het
product
- Overig

(4)

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product
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Omschrijving

(1)

(2)

(3)

ex Hoofdstuk 86

Rollend en ander materieel
voor spoor- en tramwegen, als
mede delen daarvan; rollend en
ander materieel voor spoor- en
tramwegen, alsmede delen
daarvan; mechanische (elektro
mechanische daaronder begre
pen) signaal- en waarschu
wingstoestellen voor het ver
keer, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

8608

Vast materieel voor spoor- en Vervaardiging:
tramwegen; mechanische (elek
tromechanische daaronder be — uit materialen van om het
even welke post, met uit
grepen) signaal-, veiligheids-,
zondering van materialen
controle- en bedieningstoestel
van dezelfde post als het
len voor spoor- en tramwegen,
product, en
voor verkeers- en waterwegen,
voor parkeerterreinen, voor ha
— waarbij de waarde van alle
vens en voor vliegvelden; de
gebruikte materialen niet
len daarvan
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product

ex Hoofdstuk 87

Automobielen, tractors, rijwie
len, motorrijwielen en andere
voertuigen voor vervoer over
land, alsmede delen en toebe
horen daarvan, met uitzon
dering van:

8709

Transportwagens met eigen be Vervaardiging:
weegkracht, niet voorzien van
een hefsysteem, van de soort — uit materialen van om het
even welke post, met uit
gebruikt in fabrieken, in op
zondering van materialen
slagplaatsen, op haventerreinen
van dezelfde post als het
of op vliegvelden, voor het
product, en
vervoer van goederen over
korte afstanden; trekkers van
— waarbij de waarde van alle
de soort gebruikt voor het trek
gebruikte materialen niet
ken van perronwagentjes; de
hoger is dan 40 % van de
len daarvan
prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product

8710

Gevechtswagens en pantser Vervaardiging:
auto’s, ook indien met bewape
ning; delen en onderdelen — uit materialen van om het
even welke post, met uit
daarvan
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(4)

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product
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▼B
Post 2012 van het
geharmoniseerd
systeem

Omschrijving

(1)

(2)

8711

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

Motorrijwielen en rijwielen
met hulpmotor, ook indien
met zijspan; zijspanwagens:

- Met motor met op- en neer
gaande zuigers, met een ci
linderinhoud van:

- - Van niet meer dan 50 cm3

Vervaardiging waarbij:

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
— de waarde van alle ge rialen niet hoger is dan 20 %
bruikte materialen niet ho van de prijs af fabriek van het
ger is dan 40 % van de product
prijs af fabriek van het
product, en
— de waarde van alle ge
bruikte
niet-oorsprongs
materialen zijn niet hoger
is dan de waarde van de
gebruikte oorsprongsmate
rialen

- - Van meer dan 50 cm3

Vervaardiging waarbij:

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
— de waarde van alle ge rialen niet hoger is dan 25 %
bruikte materialen niet ho van de prijs af fabriek van het
ger is dan 40 % van de product
prijs af fabriek van het
product, en
— de waarde van alle ge
bruikte
niet-oorsprongs
materialen zijn niet hoger
is dan de waarde van de
gebruikte oorsprongsmate
rialen

- Overig

Vervaardiging waarbij:

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
— de waarde van alle ge rialen niet hoger is dan 30 %
bruikte materialen niet ho van de prijs af fabriek van het
ger is dan 40 % van de product
prijs af fabriek van het
product, en
— de waarde van alle ge
bruikte
niet-oorsprongs
materialen zijn niet hoger
is dan de waarde van de
gebruikte oorsprongsmate
rialen

ex 8712

Rijwielen zonder kogellagers

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van materia
len van post 8714

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product
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Post 2012 van het
geharmoniseerd
systeem

Omschrijving

(1)

(2)

8715

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

Kinderwagens en delen daar Vervaardiging:
van
— uit materialen van om het
even welke post, met uit
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en

(4)

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product

— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product

8716

Aanhangwagens en opleggers;
andere voertuigen zonder eigen
beweegkracht; delen daarvan

Vervaardiging:

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
— uit materialen van om het rialen niet hoger is dan 30 %
even welke post, met uit van de prijs af fabriek van het
zondering van materialen product
van dezelfde post als het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product

ex Hoofdstuk 88

Luchtvaart en ruimtevaart, met
uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 8804

Rotochutes

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met inbegrip van andere mate
rialen van post 8804

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

8805

Lanceertoestellen voor lucht
vaartuigen; deklandingstoestel
len en dergelijke; toestellen
voor vliegoefeningen op de
grond; delen daarvan

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product

Hoofdstuk 89

Scheepvaart

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Scheepsrompen
van post 8906 mogen evenwel
niet worden gebruikt

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product
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systeem

Omschrijving

(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

ex Hoofdstuk 90

Instrumenten, apparaten en toe Vervaardiging:
stellen voor de fotografie en de
cinematografie; meet-, verifica — uit materialen van om het
even welke post, met uit
tie-, controle- en precisie-in
zondering van materialen
strumenten, medische en chi
van dezelfde post als het
rurgische instrumenten, appara
product, en
ten en toestellen; delen en toe
behoren daarvan, met uitzon
— waarbij de waarde van alle
dering van:
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product

9001

Optische vezels en optischeve
zelbundels;
optischevezelka
bels, andere dan die bedoeld
bij post 8544; platen of bladen
van polariserende stoffen; len
zen (contactlenzen daaronder
begrepen), prisma’s, spiegels
en andere optische elementen,
ongeacht de stof waarvan zij
zijn vervaardigd, niet gemon
teerd, andere dan die van
niet-optisch bewerkt glas

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

9002

Lenzen, prisma’s, spiegels en
andere optische elementen, on
geacht de stof waarvan zij zijn
vervaardigd, gemonteerd, voor
instrumenten, apparaten en toe
stellen, andere dan die van
niet-optisch bewerkt glas

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

9004

Brillen (voor de verbetering
van de gezichtsscherpte, voor
het beschermen van de ogen
en andere) en dergelijke artike
len

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 9005

Binocles, verrekijkers, alsmede Vervaardiging:
onderstellen daarvoor, met uit
zondering van astronomische — uit materialen van om het
even welke post, met uit
refractietelescopen en onder
zondering van materialen
stellen daarvoor
van dezelfde post als het
product,
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte, niet-oorsprongs
materialen niet hoger is
dan de waarde van de ge
bruikte oorsprongsmateria
len

(4)

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product
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systeem

Omschrijving

(1)

(2)

ex 9006

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

Fototoestellen;
flitstoestellen Vervaardiging:
en flitslampen en -buizen,
voor de fotografie, andere dan — uit materialen van om het
even welke post, met uit
flitslampen met elektrische ont
zondering van materialen
steking
van dezelfde post als het
product,

(4)

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product

— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte, niet-oorsprongs
materialen niet hoger is
dan de waarde van de ge
bruikte oorsprongsmateria
len

9007

Filmcamera’s en filmprojectie Vervaardiging:
toestellen, ook indien met in
gebouwde geluidsopname- en — uit materialen van om het
even welke post, met uit
-weergavetoestellen
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product,

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product

— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte, niet-oorsprongs
materialen niet hoger is
dan de waarde van de ge
bruikte oorsprongsmateria
len

9011

Optische microscopen, toestel Vervaardiging:
len voor fotomicrografie, cine
fotomicrografie en micropro — uit materialen van om het
even welke post, met uit
jectie daaronder begrepen
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product,
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte, niet-oorsprongs
materialen niet hoger is
dan de waarde van de ge
bruikte oorsprongsmateria
len

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product
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systeem

Omschrijving

(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

ex 9014

Andere instrumenten, appara Vervaardiging waarbij de
ten en toestellen voor de navi waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
gatie
van de prijs af fabriek van het
product

9015

Instrumenten, apparaten en toe
stellen voor de geodesie, voor
de topografie, voor het land
meten, voor de fotogram
metrie, voor de hydrografie,
voor de oceanografie, voor de
hydrologie, voor de meteorolo
gie of voor de geofysica, an
dere dan kompassen; afstand
meters

9016

Precisiebalansen met een ge Vervaardiging waarbij de
wichtsgevoeligheid van 5 cg waarde van alle gebruikte ma
of beter, ook indien met ge terialen niet hoger is dan 40 %
wichten
van de prijs af fabriek van het
product

9017

Tekeninstrumenten,
afteken
instrumenten en rekeninstru
menten (bijvoorbeeld tekenma
chines, pantografen, gradenbo
gen, passerdozen, rekenlinia
len, rekenschijven); handinstru
menten voor lengtemeting (bij
voorbeeld maatstokken, micro
meters, schuifmaten, kalibers),
niet genoemd of niet begrepen
onder andere posten van dit
hoofdstuk

9018

Instrumenten, apparaten en toe
stellen voor de geneeskunde,
voor de chirurgie, voor de
tandheelkunde of voor de vee
artsenijkunde, daaronder begre
pen scintigrafische en andere
elektromedische apparaten en
toestellen, alsmede apparaten
en toestellen voor onderzoek
van het gezichtsvermogen:

(4)

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

- Tandartsstoelen met inge
bouwde tandheelkundige ap
paratuur, alsmede spuwbak
ken voor behandelkamers
van tandartsen

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met inbegrip van andere mate
rialen van post 9018

- Overig

Vervaardiging:

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
— uit materialen van om het rialen niet hoger is dan 25 %
even welke post, met uit van de prijs af fabriek van het
zondering van materialen product
van dezelfde post als het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product
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Omschrijving

(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

(4)

9019

Toestellen voor mechanische Vervaardiging:
therapie; toestellen voor massa
ge; toestellen voor psychotech — uit materialen van om het
even welke post, met uit
niek; toestellen voor ozonthe
zondering van materialen
rapie, voor oxygeentherapie,
van dezelfde post als het
voor aerosoltherapie; toestellen
product, en
voor kunstmatige ademhaling
en andere therapeutische adem
— waarbij de waarde van alle
halingstoestellen
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 25 %
van de prijs af fabriek van het
product

9020

Andere ademhalingstoestellen Vervaardiging:
en gasmaskers, andere dan be
schermingsmaskers zonder me — uit materialen van om het
even welke post, met uit
chanische delen of vervangbare
zondering van materialen
filters
van dezelfde post als het
product, en

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 25 %
van de prijs af fabriek van het
product

— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product

9024

Machines, apparaten en toestel
len voor onderzoek van de
hardheid, de trekvastheid, de
samendrukbaarheid, de rek
baarheid of andere mecha
nische eigenschappen van ma
terialen (bijvoorbeeld metaal,
hout, textiel, papier, kunststof)

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

9025

Densimeters,
areometers,
vochtwegers en dergelijke drij
vende instrumenten, thermo
meters, pyrometers, barome
ters, hygrometers en psychro
meters, ook indien zelfregistre
rend; combinaties van deze in
strumenten

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

9026

Instrumenten, apparaten en toe
stellen voor het meten of het
verifiëren van de doorstroming,
het peil, de druk of andere va
riabele karakteristieken van
vloeistoffen of van gassen (bij
voorbeeld
doorstromings
meters, peiltoestellen, mano
meters,
warmteverbruiks
meters), andere dan instrumen
ten, apparaten en toestellen,
bedoeld bij post 9014, 9015,
9028 of 9032

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product
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(1)

(2)

(3)

9027

Instrumenten, apparaten en toe
stellen voor natuurkundige of
scheikundige analyse (bijvoor
beeld polarimeters, refractome
ters, spectrometers, analysetoe
stellen voor gassen of voor
rook); instrumenten, apparaten
en toestellen voor het meten
of het verifiëren van de visco
siteit, de poreusheid, de uitzet
ting, de oppervlaktespanning
en dergelijke; instrumenten,
apparaten en toestellen voor
het meten of het verifiëren
van hoeveelheden warmte, ge
luid of licht (belichtingsmeters
daaronder begrepen); microto
men

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

9028

Verbruiksmeters en productie
meters voor gassen, voor vloei
stoffen of voor elektriciteit,
standaardmeters daaronder be
grepen:

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen

- Delen en toebehoren

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

- Overig

Vervaardiging waarbij:

(4)

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
— de waarde van alle ge rialen niet hoger is dan 30 %
bruikte materialen niet ho van de prijs af fabriek van het
ger is dan 40 % van de product
prijs af fabriek van het
product, en
— de waarde van alle ge
bruikte
niet-oorsprongs
materialen zijn niet hoger
is dan de waarde van de
gebruikte oorsprongsmate
rialen

9029

Toerentellers, productietellers,
taximeters,
kilometertellers,
schredentellers en dergelijke;
snelheidsmeters en tachome
ters, andere dan die bedoeld
bij de posten 9014 en 9015;
stroboscopen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

9030

Oscilloscopen, spectrumanaly
setoestellen en andere instru
menten, apparaten en toestellen
voor het meten of het verifië
ren van elektrische grootheden,
met uitzondering van meters
bedoeld bij post 9028; meeten detectietoestellen en -instru
menten voor alfa-, bèta- en
gammastralen, röntgenstralen,
kosmische stralen en andere io
niserende stralen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product
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(3)

9031

Meet- of verificatie-instrumen
ten, -apparaten, -toestellen en
-machines, niet genoemd of
niet begrepen onder andere
posten van dit hoofdstuk; pro
fielprojectietoestellen

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

9032

Automatische regelaars

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

9033

Delen en toebehoren (niet ge
noemd of niet begrepen onder
andere posten van dit hoofd
stuk) van machines, apparaten,
toestellen, instrumenten of arti
kelen bedoeld bij dit hoofdstuk
90

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex Hoofdstuk 91

Uurwerken, met uitzondering
van:

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

9105

Wekkers, pendules, klokken en
dergelijke artikelen met ander
uurwerk dan horloge-uurwerk

Vervaardiging waarbij:

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(4)

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
— de waarde van alle ge rialen niet hoger is dan 30 %
bruikte materialen niet ho van de prijs af fabriek van het
ger is dan 40 % van de product
prijs af fabriek van het
product, en
— de waarde van alle ge
bruikte
niet-oorsprongs
materialen zijn niet hoger
is dan de waarde van de
gebruikte oorsprongsmate
rialen

9109

Uurwerken, compleet en ge Vervaardiging waarbij:
monteerd, andere dan horloge— de waarde van alle ge
uurwerken
bruikte materialen niet ho
ger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product, en
— de waarde van alle ge
bruikte
niet-oorsprongs
materialen zijn niet hoger
is dan de waarde van de
gebruikte oorsprongsmate
rialen

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product
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▼B
Post 2012 van het
geharmoniseerd
systeem

Omschrijving

(1)

(2)

9110

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

Complete uurwerken, niet ge Vervaardiging waarbij:
monteerd of gedeeltelijk ge — de waarde van alle ge
monteerd (stellen onderdelen);
bruikte materialen niet ho
niet-complete uurwerken, ge
ger is dan 40 % van de
monteerd; onvolledige, onafge
prijs af fabriek van het
werkte uurwerken („ébauches”)
product, en

(4)

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product

— binnen de hierboven ge
stelde
beperking,
de
waarde van alle gebruikte
materialen van post 9114
niet hoger is dan 10 %
van de prijs af fabriek
van het product
9111

Kasten voor horloges, alsmede
delen daarvan

Vervaardiging:
— uit materialen van om het
even welke post, met uit
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product

— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product
9112

Kasten voor klokken, voor
pendules, enz., alsmede delen
daarvan

Vervaardiging:
— uit materialen van om het
even welke post, met uit
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het
product

9113

Horlogebanden en delen daar
van:
- Van onedel metaal, ook in
dien verguld of verzilverd,
of van metaal geplateerd
met edel metaal

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

- Overig

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Hoofdstuk 92

Muziekinstrumenten; delen en Vervaardiging waarbij de
toebehoren van muziekinstru waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 %
menten
van de prijs af fabriek van het
product

Hoofdstuk 93

Wapens en munitie; delen en
toebehoren daarvan

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 30 %
van de prijs af fabriek van het
product
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▼B
Post 2012 van het
geharmoniseerd
systeem

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

ex Hoofdstuk 94

Meubelen (ook voor medisch
of voor chirurgisch gebruik);
artikelen voor bedden en der
gelijke artikelen; verlichtings
toestellen, elders genoemd
noch elders onder begrepen;
lichtreclames, verlichte aanwij
zingsborden en dergelijke arti
kelen; geprefabriceerde bouw
werken, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex 9401 en
ex 9403

Meubelen van onedele metalen
met delen van niet-opgevulde
katoenstof met een gewicht
van niet meer dan 300 g per
m2

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product
of
Vervaardiging uit reeds in een
gebruiksklare vorm geconfecti
oneerde katoenstof van post
9401 of 9403, op voorwaarde
dat:
— de waarde ervan niet hoger
is dan 25 % van de prijs af
fabriek van het product, en
— alle andere gebruikte nietoorsprongsmaterialen
en
zijn ingedeeld in een an
dere post dan post 9401
of 9403

Vervaardiging
waarbij
de
waarde van alle gebruikte mate
rialen niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het
product

9405

Verlichtingstoestellen
(zoek
lichten en schijnwerpers daar
onder begrepen) en delen daar
van, elders genoemd noch el
ders onder begrepen; lichtrecla
mes, verlichte aanwijzingsbor
den en dergelijke artikelen,
voorzien van een vast aange
brachte lichtbron, alsmede el
ders genoemde noch elders on
der begrepen delen daarvan

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

9406

Geprefabriceerde bouwwerken

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

ex Hoofdstuk 95

Speelgoed, spellen, artikelen
voor ontspanning en sportarti
kelen; delen en toebehoren
daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex 9503

- Ander speelgoed; modellen Vervaardiging:
op schaal en dergelijke mo — uit materialen van om het
dellen voor ontspanning, ook
even welke post, met uit
indien bewegend; puzzels
zondering van materialen
van alle soorten
van dezelfde post als het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het
product

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(4)
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▼B
Post 2012 van het
geharmoniseerd
systeem

Omschrijving

(1)

(2)

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(3)

ex 9506

Golfstokken en delen van golf Vervaardiging uit materialen
stokken
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Ruw gevormde
blokken voor het maken van
golfstokken mogen evenwel
worden gebruikt

ex Hoofdstuk 96

Diverse werken, met uitzon Vervaardiging uit materialen
dering van:
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product

ex 9601 en
ex 9602

Werken van dierlijke, plantaar Vervaardiging uit „bewerkte”
dige of minerale stoffen, ge materialen van dezelfde post
schikt om te worden gesneden

ex 9603

Bezems en borstels (met uit
zondering van bezems, hei
boenders en dergelijk borstel
werk, bestaande uit samen
gebonden materialen, ook in
dien met steel, alsmede bor
stels vervaardigd uit marterof eekhoornhaar), met de
hand bediende mechanische
vegers zonder motor, penselen,
kwasten en plumeaus, verfkus
sens en verfrollen, wissers van
rubber en zwabbers

Vervaardiging waarbij de
waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 %
van de prijs af fabriek van het
product

9605

Reisassortimenten voor de li
chaamsverzorging van per
sonen, voor het schoonmaken
van schoeisel of van kleding
en reisnaaigarnituren

Elk artikel in het assortiment
moet beantwoorden aan de re
gel die ervoor zou gelden in
dien het niet in het assortiment
was opgenomen. Niet-oor
sprongsartikelen mogen even
wel worden gebruikt, op voor
waarde dat de totale waarde
ervan niet hoger is dan 15 %
van de prijs af fabriek van het
assortiment

9606

Knopen
en
drukknopen; Vervaardiging:
—
knoopvormen en andere delen — uit materialen van om het
van knopen of van drukkno
even welke post, met uit
pen; knopen in voorwerpsvorm
zondering van materialen
van dezelfde post als het
product, en
— waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet
hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het
product

(4)
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▼B
Post 2012 van het
geharmoniseerd
systeem

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

9608

Kogelpennen; vilt- en merkstif
ten, alsmede andere pennen
met poreuze punt; vulpennen,
doorschrijfpennen;
vulpotlo
den; penhouders, potloodhou
ders en dergelijke artikelen;
delen (puntbeschermers en
klemmen daaronder begrepen)
van deze artikelen, andere dan
die bedoeld bij post 9609

Vervaardiging uit materialen
van om het even welke post,
met uitzondering van die van
het product. Pennen en pen
punten van dezelfde post als
het product mogen evenwel
worden gebruikt

9612

Inktlinten voor schrijfmachines Vervaardiging:
—
en dergelijke inktlinten, geïnkt — uit materialen van om het
of op andere wijze geprepa
even welke post, met uit
reerd voor het maken van af
zondering van materialen
drukken, ook indien op spoe
van dezelfde post als het
len of in cassettes; stempelkus
product, en
sens, ook indien geïnkt, met of
— waarbij de waarde van alle
zonder doos
gebruikte materialen niet
hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het
product

ex 9613

Aanstekers met piëzo-ontste Vervaardiging waarbij de
kingsmechanisme
waarde van alle gebruikte ma
terialen van post 9613 niet ho
ger is dan 30 % van de prijs af
fabriek van het product

ex 9614

Tabakspijpen,
pijpenkoppen
daaronder begrepen

Hoofdstuk 97

Kunstvoorwerpen, voorwerpen Vervaardiging uit materialen
voor verzamelingen en antiqui van om het even welke post,
met uitzondering van die van
teiten
het product

Be- of verwerkingen waardoor niet-oorsprongsmaterialen de oorsprong
verkrijgen
(4)

Vervaardiging uit ébauchons

(1) Zie de aantekeningen 7.1 en 7.3 voor de bijzondere voorwaarden in verband met specifieke behandelingen.
(2) Zie aantekening 7.2. voor de bijzondere voorwaarden in verband met specifieke behandelingen.
(3) Volgens aantekening 3 bij hoofdstuk 32 behoren tot deze post preparaten op basis van kleurstoffen van de soort gebruikt voor het
kleuren van stoffen of als bestanddeel bij het vervaardigen van kleurpreparaten, mits zij niet onder een andere post van hoofdstuk 32
zijn ingedeeld.
(4) Als een „groep” wordt beschouwd ieder deel van de omschrijving van de post, van de rest gescheiden door een puntkomma.
(5) Voor producten die enerzijds bestaan uit materialen van de posten 3901 tot en met 3906 en anderzijds uit materialen van de posten
3907 tot en met 3911, geldt deze beperking alleen voor de groep materialen met het hoogste gewichtspercentage in het product.
(6) Als zeer transparant wordt beschouwd: folie waarvan het doorzichtigheidsverlies, gemeten met een nefolometer van Gardner volgens
ASTM-D 1003-16 (troebelingsfactor), minder dan 2 % bedraagt.
(7) Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
(8) Dit product kan slechts worden gebruikt bij de vervaardiging van weefsels van de soort gebruikt voor papiermachines.
(9) Zie aantekening 6.
(10) Zie aantekening 6 voor brei- en haakwerk aan het stuk, niet elastisch of gegummeerd, verkregen door aaneennaaien of aaneenzetten
van stukken brei- of haakwerk (gesneden of direct in vorm gebreid).
(11) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

▼C1

__________
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▼B
BIJLAGE 32-01
Verbintenis van de borg — zekerheidstelling per aangifte
Gemeenschappelijke gegevensvereisten
(1) Borg: naam en voornaam of handelsnaam
(2) Borg: volledig adres
(3) Kantoor van zekerheidstelling
(4) Maximumbedrag van de verbintenis
(5) Naam en voornaam, of handelsnaam, en volledig adres van de persoon die
zich borg stelt
(6) Een van de volgende douaneverrichtingen:
a) tijdelijke opslag,
b) regeling Uniedouanevervoer,
c) regeling gemeenschappelijk douanevervoer,
d) regeling douane-entrepot,
e) regeling tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van invoerrechten,
f) regeling actieve veredeling,
g) regeling bijzondere bestemming,
h) in het vrije verkeer brengen in het kader van de normale douaneaangifte
zonder uitstel van betaling,
i) in het vrije verkeer brengen in het kader van de normale douaneaangifte
met uitstel van betaling,
j) in het vrije verkeer brengen in het kader van een douaneaangifte in
gediend overeenkomstig artikel 166 van het wetboek,
k) in het vrije verkeer brengen in het kader van een douaneaangifte in
gediend overeenkomstig artikel 182 van het wetboek,
l) regeling tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten,
m) ander — vermeld het soort verrichting.
(7) Wanneer de wetgeving van een land niet voorziet in de mogelijkheid om
woonplaats te kiezen, wijst de borg in dit land een lasthebber aan die ge
machtigd is alle voor de borg bestemde mededelingen te ontvangen. De
verbintenissen in punt 4, tweede en vierde alinea, moeten op overeenkom
stige wijze worden bedongen. De onderscheiden rechters in wier rechtsgebie
den de woonplaatsen van de borg en van de lasthebber zijn gelegen, zijn
bevoegd kennis te nemen van de geschillen betreffende deze borgtocht.
(8) De ondertekenaar dient vóór zijn handtekening het volgende in handschrift te
vermelden: „Goed voor borgstelling voor een bedrag van …” (waarbij het
bedrag voluit in letters wordt geschreven).
(9) Kantoor van zekerheidstelling — datum van goedkeuring van de verbintenis
— aangifte die door de zekerheid wordt gedekt
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▼B
BIJLAGE 32-02
Verbintenis van de borg — zekerheidstelling per aangifte met bewijs van
zekerheidstelling
REGELING

GEMEENSCHAPPELIJK
DOUANEVERVOER/UNIEDOU
ANEVERVOER

(1) Borg: naam en voornaam of handelsnaam
(2) Borg: volledig adres
(3) Wanneer de wetgeving van een land niet voorziet in de mogelijkheid om
woonplaats te kiezen, wijst de borg in dit land een lasthebber aan die ge
machtigd is alle voor de borg bestemde mededelingen te ontvangen. De
verbintenissen in punt 4, tweede en vierde alinea, moeten op overeenkom
stige wijze worden bedongen. De onderscheiden rechters in wier rechtsgebie
den de woonplaatsen van de borg en van de lasthebber zijn gelegen, zijn
bevoegd kennis te nemen van de geschillen betreffende deze borgtocht.
(4) De ondertekenaar dient vóór zijn handtekening het volgende in handschrift te
vermelden: „Geldig als bewijs van zekerheidstelling”.
(5) Kantoor van zekerheidstelling — datum van goedkeuring van de verbintenis
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▼B
BIJLAGE 32-03
Verbintenis van de borg — doorlopende zekerheidstelling
Gemeenschappelijke gegevensvereisten
(1) Borg: naam en voornaam of handelsnaam
(2) Borg: volledig adres
(3) Kantoor van zekerheidstelling
(4) Maximumbedrag van de verbintenis
(5) Naam en voornaam, of handelsnaam, en volledig adres van de persoon die
zich borg stelt
(6) De referentiebedragen voor de verschillende regelingen die door de zekerheid
worden gedekt
(7) Wanneer de wetgeving van een land niet voorziet in de mogelijkheid om
woonplaats te kiezen, wijst de borg in dit land een lasthebber aan die ge
machtigd is alle voor de borg bestemde mededelingen te ontvangen. De
verbintenissen in punt 4, tweede en vierde alinea, moeten op overeenkom
stige wijze worden bedongen. De onderscheiden rechters in wier rechtsgebie
den de woonplaatsen van de borg en van de lasthebber zijn gelegen, zijn
bevoegd kennis te nemen van de geschillen betreffende deze borgtocht.
(8) De ondertekenaar dient vóór zijn handtekening het volgende in handschrift te
vermelden:
„Goed
voor
borgstelling
voor
een
bedrag
van…………………………… ..”, waarbij het bedrag voluit in letters wordt
geschreven.
(9) Kantoor van zekerheidstelling — datum van goedkeuring van de verbintenis

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 567
▼B
BIJLAGE 32-04
Kennisgeving aan

de borg van niet-aanzuivering van de regeling
Uniedouanevervoer

De gemeenschappelijke gegevensvereisten voor de kennisgeving zijn:
a) de naam en het adres van de douaneautoriteit van de lidstaat van vertrek die
bevoegd is om de borg mee te delen dat de regeling niet is aangezuiverd;
b) de naam en het adres van de borg;
c) het zekerheidsreferentienummer;
d) het MRN en de datum van de douaneaangifte;
e) de naam van het douanekantoor van vertrek;
f) de naam van de houder van de regeling;
g) het betreffende bedrag.
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▼B
BIJLAGE 32-05
Kennisgeving aan de borg van aansprakelijkheid voor een schuld in het
kader van de regeling Uniedouanevervoer
De gemeenschappelijke gegevensvereisten voor de kennisgeving zijn:
a) de naam en het adres van de douaneautoriteit die bevoegd is voor de plaats
waar de douaneschuld is ontstaan;
b) de naam en het adres van de borg;
c) het zekerheidsreferentienummer;
d) het MRN en de datum van de douaneaangifte;
e) de naam van het douanekantoor van vertrek;
f) de naam van de houder van de regeling;
g) het aan de schuldenaar meegedeelde bedrag.
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▼B
BIJLAGE 33-01
Betalingsvordering jegens de aansprakelijke organisatie in verband met een
schuld in het kader van de regeling douanevervoer onder dekking van een
ATA-/e-ATA-carnet
De gemeenschappelijke gegevensvereisten voor de kennisgeving zijn:
a) de naam en het adres van de douaneautoriteit die bevoegd is voor de plaats
waar de douaneschuld is ontstaan;
b) de naam en het adres van de aansprakelijke organisatie;
c) het zekerheidsreferentienummer;
d) het nummer en de datum van het carnet;
e) de naam van het douanekantoor van vertrek;
f) de naam van de houder van de regeling;
g) het aan de schuldenaar meegedeelde bedrag.

02015R2446 — NL — 01.05.2016 — 000.003 — 570
▼B
BIJLAGE 33-02
Kennisgeving aan de borg van aansprakelijkheid voor een schuld in het
kader van de regeling douanevervoer onder dekking van een CPD-carnet
De gemeenschappelijke gegevensvereisten voor de kennisgeving zijn:
a) de naam en het adres van de douaneautoriteit die bevoegd is voor de plaats
waar de douaneschuld is ontstaan;
b) de naam en het adres van de aansprakelijke organisatie;
c) het zekerheidsreferentienummer;
d) het nummer en de datum van het carnet;
e) de naam van het douanekantoor van vertrek;
f) de naam van de houder van de regeling;
g) het aan de schuldenaar meegedeelde bedrag.
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▼B
BIJLAGE 33-03
Model van de informatienota betreffende de betalingsvordering jegens de
aansprakelijke organisatie naar aanleiding van een schuld in het kader
van de regeling douanevervoer onder dekking van een ATA-/e-ATA-carnet
Gemeenschappelijke gegevensvereisten
Datum van verzending
(1) Nummer ATA-carnet:
(2) Afgegeven door de kamer van koophandel van:
Stad:
Land:
(3) Op naam van:
Houder:
Adres:
(4) Datum waarop de geldigheidsduur van het carnet verstrijkt:
(5) Uiterste datum voor wederuitvoer (3):
(6) Nummer van de doorvoerstrook/invoerstrook (4):
(7) Datum van visering van de strook:
Ondertekening en stempel van het centralisatiekantoor van afgifte
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▼B
BIJLAGE 33-04
Vaststellingsformulier voor de berekening van de rechten en heffingen op grond van de betalingsvordering jegens
de aansprakelijke organisatie naar aanleiding van een schuld in het kader van de regeling douanevervoer onder
dekking van een ATA-/e-ATA-carnet
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▼B
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▼B
BIJLAGE 33-05
Model van decharge waarbij wordt aangegeven dat de vorderingsprocedure
is ingeleid jegens de aansprakelijke organisatie in de lidstaat waar de
douaneschuld in het kader van de regeling douanevervoer onder dekking
van een ATA-/e-ATA-carnet is ontstaan
Briefhoofd van het centralisatiekantoor van de tweede lidstaat dat de vordering
indient
Geadresseerde: centralisatiekantoor van de eerste lidstaat dat de oorspronkelijke
vordering heeft ingediend
Datum van verzending
(1) Nummer ATA-carnet:
(2) Verantwoordelijke kamer van koophandel:
Stad:
Land:
(3) Op naam van:
Houder:
Adres:
(4) Datum waarop de geldigheid van het carnet verstrijkt:
(5) Uiterste datum voor wederuitvoer:
(6) Nummer van de doorvoerstrook/invoerstrook:
(7) Datum van visering van de strook:
Ondertekening en stempel van het centralisatiekantoor van afgifte
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▼B
BIJLAGE 33-06
Verzoek om aanvullende informatie wanneer goederen zich in een andere
lidstaat bevinden
Gemeenschappelijke gegevensvereisten
(1) Naam en adres van de beschikkende douaneautoriteit
(2) Terugbetaling/kwijtschelding van rechten — dossiernummer van de be
schikkende douaneautoriteit
(3) Naam en adres van het douanekantoor van de lidstaat waar de goederen
zich bevinden
(4) Toepassing van bepalingen inzake wederzijdse bijstand tussen de douaneau
toriteiten
(5) Plaats van de goederen (indien van toepassing)
(6) Naam en volledig adres van de persoon bij wie de informatie kan worden
verkregen of die medewerking kan verlenen aan het douanekantoor van de
lidstaat waar de goederen zich bevinden
(7) Lijst van bijgevoegde documenten
(8) Doel van het verzoek
(9) Beschikkende douaneautoriteit — plaats en datum — handtekening —
stempel
(10) Verkregen informatie
(11) Resultaat van het verrichte onderzoek
(12) Plaats en datum
(13) Handtekening en officieel stempel
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BIJLAGE 33-07
Kwijtschelding/terugbetaling
Gemeenschappelijke gegevensvereisten
(1) Naam en adres van de betrokken persoon
(2) Vermelding van het toepasselijke artikel van de GH
(3) Naam en adres van het douanekantoor dat terugbetaling/kwijtschelding ver
leende
(4) Verwijzing naar de beschikking waarbij terugbetaling/kwijtschelding is ver
leend
(5) Naam en adres van het toezichthoudende douanekantoor
(6) Beschrijving van de goederen, aantal en soort
(7) GN-code van de goederen
(8) Hoeveelheid of nettogewicht van de goederen
(9) Douanewaarde van de goederen
(10) Datum en relevant aan te vinken vak
(11) Plaats, datum en handtekening
(12) Stempel
(13) Opmerkingen
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BIJLAGE 61-01
Weegcertificaten voor bananen — gegevensvereisten
(1) Naam erkende weger
(2) Datum van opstelling en nummer weegcertificaat
(3) Kenmerk marktdeelnemer
(4) Identificatiegegevens vervoermiddel bij aankomst
(5) Land van oorsprong
(6) Aantal verpakkingseenheden en soort verpakking
(7) Totaal vastgesteld nettogewicht
(8) Merk(en)
(9) Onderzochte eenheden verpakte bananen
(10) Totaal brutogewicht onderzochte eenheden verpakte bananen
(11) Aantal onderzochte eenheden verpakte bananen
(12) Gemiddeld brutogewicht
(13) Tarra
(14) Gemiddeld nettogewicht per eenheid verpakte bananen
(15) Handtekening en stempel van de erkende weger
(16) Plaats en datum
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BIJLAGE 62-01
Inlichtingenblad INF 3 — gegevensvereisten
In het inlichtingenblad INF 3 worden alle gegevens opgenomen die de douaneau
toriteiten nodig achten om de identiteit van de uitgevoerde goederen vast te
stellen.
A. DEEL VOOR DE AANGEVER
(1) Vak 1: Exporteur
Vermeld de naam of de handelsnaam en het volledige adres, met inbegrip
van de lidstaat.
(2) Vak 2: Geadresseerde op het moment van de uitvoer
(3) Vak 3: Land van bestemming op het moment van de uitvoer
(4) Vak 4: Merken, nummers, aantal en soort van de colli; omschrijving van de
uitgevoerde goederen
Geef een precieze omschrijving van de goederen volgens hun gebruikelijke
handelsbenaming of volgens de omschrijving in het douanetarief. De om
schrijving moet overeenkomen met die in de uitvoeraangifte.
(5) Vak 5: Brutogewicht
Vermeld de hoeveelheid die op de uitvoeraangifte is vermeld.
(6) Vak 6: Nettogewicht
Vermeld de hoeveelheid die op de uitvoeraangifte is vermeld.
(7) Vak 7: Statistische waarde
Vermeld de statistische waarde op het moment van de uitvoer in de valuta
van de lidstaat van uitvoer.
(8) Vak 8: Hoeveelheid waarop het inlichtingenblad betrekking heeft
Vermeld in cijfers en in woorden het nettogewicht, volume, enz. van de
goederen die de betrokkene wil wederinvoeren.
(9) Vak 9: GN-code
(10) Vak 10: Aanvullende gegevens betreffende de goederen
Vermeld nadere bijzonderheden van het uitvoerdocument: soort, referentie
en datum.
Vermeld of het gaat om:
a) goederen uitgevoerd ter beëindiging van actief veredelingsverkeer;
b) goederen in het vrije verkeer gebracht met een specifieke bestemming.
Deze rubriek heeft betrekking op goederen die in het vrije verkeer zijn
gebracht in de Unie met volledige of gedeeltelijke vrijstelling van in
voerrechten op grond van hun specifieke bestemming;
c) goederen in een van de situaties zoals bedoeld in artikel 28, lid 2,
VWEU. Deze rubriek heeft betrekking op de situatie van goederen op
het moment van de uitvoer.
(11) Vak 11: Verzoek van de exporteur
Vermeld de naam en de hoedanigheid van de persoon die het inlichtingen
blad ondertekent. Voeg datum, plaats en handtekening toe.
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B. DEEL VOOR DE DOUANEAUTORITEITEN
(1) Vak A: visum van de autoriteiten bevoegd voor uitvoercertificaten
In het geval van goederen zoals bedoeld in artikel 159 mag inlichtingenblad
INF 3 slechts worden afgegeven op voorwaarde dat vak A vooraf door de
douaneautoriteiten is ingevuld en geviseerd wanneer de daarop vermelde
gegevens vereist zijn.
Voeg datum, plaats en handtekening toe.
(2) Vak B: visum van de autoriteiten bevoegd voor toekenning van restituties
of andere bedragen bij uitvoer
In het geval van goederen zoals bedoeld in artikel 159 mag inlichtingenblad
INF 3 slechts worden afgegeven op voorwaarde dat vak B vooraf door de
douaneautoriteiten is ingevuld en geviseerd overeenkomstig de punten a) en
b).
a) Wanneer bĳ de uitvoer van de goederen geen douaneformaliteiten zĳn
vervuld met het oog op de toekenning van restituties of andere bedragen
bĳ uitvoer in het kader van het gemeenschappelĳk landbouwbeleid,
moet in dit vak een van de volgende vermeldingen worden aangebracht:
— Sin concesión de restituciones u otras cantidades a la exportación,
— Ingen restitutioner eller andre beløb ydet ved udførslen,
— Keine Ausfuhrerstattungen oder sonstige Ausfuhrvergünstigungen,
— Δεν έτυχαν επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή,
— No refunds or other amounts granted on exportation,
— Sans octroi de restitutions ou autres montants à l’exportation,
— Senza concessione di restituzioni o altri importi all’esportazione,
— Geen restituties of andere bij de uitvoer verleende bedragen,
— Sem concessão de restituições ou outros montantes na exportação,
— Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä/Inga bidrag
eller andra belopp har beviljats vid exporten,
— Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,
— Bez vývozních náhrad nebo jiných částek poskytovaných při vývozu,
— Ekspordil ei makstud toetusi ega muid summasid,
— Bez kompensācijas vai citām summām, kas paredzētas par preču
eksportēšanu,
— Eksportas teisės į grąžinamąsias išmokas arba kitas pinigų sumas
nesuteikia,
— Kivitel esetén visszatérítést vagy egyéb kedvezményt nem vettek
igénybe,
— L-ebda rifużjoni jew ammonti oħra mogħtija fuq esportazzjoni,
— Nie przyznano dopłat lub innych kwot wynikających z wywozu,
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— Brez izvoznih nadomestil ali drugih izvoznih ugodnosti,
— Pri vývoze sa neposkytujú žiadne náhrady alebo iné peňažné čiastky,
— Без възстановявания или други предоставяни суми за или при
износ,
— Fără acordarea de restituiri restituții sau alte sume la export,
— Bez izvoznih subvencija ili drugih iznosa ostvarenih pri izvozu.
b) Wanneer bij de uitvoer van de goederen douaneformaliteiten zijn vervuld
met het oog op de toekenning van restituties of andere bedragen bij
uitvoer in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, moet
in het vak een van de volgende vermeldingen worden aangebracht.
— Restituciones y otras cantidades a la exportación reintegradas por …
(cantidad),
— De ved udførslen ydede restitutioner eller andre beløb er tilbagebetalt
for … (mængde),
— Ausfuhrerstattungen und sonstige Ausfuhrvergünstigungen für …
(Menge) zurückbezahlt,
— Επιδοτήσεις και άλλες χορηγήσεις κατά την εξαγωγή επεστράφησαν
για … (ποσότης),
— Refunds and other amounts on exportation repaid for … (quantity),
— Restitutions et autres montants à l’exportation remboursés pour …
(quantité),
— Restituzioni e altri importi all’esportazione rimborsati per … (quan
tità),
— Restituties en andere bedragen bij de uitvoer voor … (hoeveelheid)
terugbetaald,
— Restituições e outros montantes na exportação reembolsados para …
(quantidade),
— Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin …
(määrä) osalta/De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp
har betalats tillbaka för … (kvantitet),
— De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats
tillbaka för … (kvantitet),
— Vývozní náhrady nebo jiné částky poskytované při vývozu vypla
ceny za … (množství),
— Ekspordil makstud toetused ja muud summad tagastatud … (kogus)
eest,
— Kompensācijas un citas par preču eksportēšanu paredzētas summas
atmaksātas par … (daudzums),
— Grąžinamosios išmokos ir kitos eksporto atveju mokamos pinigų
sumos išmokėtos už … (kiekis),
— Kivitel esetén igénybevett visszatérítés vagy egyéb kedvezmény …
(mennyiség) után visszafizetve,
— Rifużjoni jew ammonti oħra fuq esportazzjoni mogħtija lura għal …
(kwantita’),
— Dopłaty i inne kwoty wynikające z wywozu wypłacono za … (ilość),
— Izvozna nadomestila ali zneski drugih izvoznih ugodnosti povrnjeni
za … (količina),
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— Náhrady a iné peňažné čiastky pri vývoze vyplatené za …
(množstvo),
— Възстановявания и други суми за …(количество), изплатени за
износа,
— Restituiri și alte sume rambursate la export pentru … (cantitatea),
— Izvozna naknada ili drugi iznos pri izvozu isplaćeni za … (količina),
of
— Título de pago de restituciones u otras cantidades a la exportación
anulado por … (cantidad),
— Ret til udbetaling af restitutioner eller andre beløb ved udførslen er
annulleret for … (mængde),
— Auszahlungsanordnung über die Ausfuhrerstattungen und sonstigen
Ausfuhrvergünstigungen für … (Menge) ungültig gemacht,
— Αποδεικτικό πληρωμής επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την
εξαγωγή ακυρωμένο για … (ποσότης),
— Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation
cancelled for … (quantity),
— Titre de paiement des restitutions ou autres montants à l’exportation
annulé pour … (quantité),
— Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi all’esport
azione annullato per … (quantità),
— Aanspraak op restituties of andere bedragen bij uitvoer vervallen
voor … (hoeveelheid),
— Título de pagamento de restituições ou outros montantes à exporta
ção anulado para … (quantidade),
— Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin pe
ruutettu … (määrä) osalta/Rätt till utbetalning av bidrag och andra
belopp vid exporten har annullerats för … (kvantitet),
— Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har
annullerats för … (kvantitet),
— Nárok na vyplacení vývozních náhrad nebo jiných částek poskyto
vaných při vývozu za … (množství) zanikl,
— Õigus saada toetusi või muid summasid ekspordil on … (kogus) eest
kehtetuks tunnistatud,
— Tiesības izmaksāt kompensācijas vai citas summas, kas paredzētas
par preču eksportēšanu, atceltas attiecībā uz … (daudzums),
— Teisė į grąžinamųjų išmokų arba kitų eksporto atveju mokamų pi
nigų sumų mokėjimą už … (kiekis) panaikinta,
— Kivitel esetén … igénybevett visszatérítésre vagy egyéb kedvezmé
nyre való jogosultság … (mennyiség) után megszűnt,
— Mhux intitolati għal ħlas ta’rifużjoni jew ammonti oħra fuq l-esport
azzjoni għal … (kwantita’),
— Uprawnienie do otrzymania dopłat lub innych kwot wynikających z
wywozu anulowano dla … (ilość),
— Upravičenost do izplačila izvoznih nadomestil ali zneskov drugih
izvoznih ugodnosti razveljavljena za … (količina),
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— Nárok na vyplatenie náhrad alebo iných peňažných čiastok pri vý
voze za … (množstvo) zanikol,
— Право за плащане на възстановявания или други суми за износа
е отменено за … (количество),
— Dreptul la plata restituirilor sau a altor sume la export a fost anulat
pentru … (cantitatea),
— Pravo na izvoznu subvenciju ili drugi iznos ostvaren pri izvozu
poništeno za … (količina),
naargelang deze restituties of andere bedragen bĳ uitvoer al dan niet
reeds door de bevoegde autoriteiten zĳn uitbetaald.
Voeg datum, plaats en handtekening toe.
(3) Vak C:wanneer een duplicaat van inlichtingenblad INF 3 moet worden
afgegeven, wordt een van de volgende vermeldingen aangebracht:
— DUPLICADO,
— DUPLIKAT,
— DUPLIKAT,
— ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,
— DUPLICATE,
— DUPLICATA,
— DUPLICATO,
— DUPLICAAT,
— SEGUNDA VIA,
— KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,
— DUPLIKAT,
— DUPLIKÁT,
— DUPLIKAAT,
— DUBLIKĀTS,
— DUBLIKATAS,
— MÁSODLAT,
— DUPLIKAT,
— DUPLIKAT,
— DVOJNIK,
— DUPLIKÁT,
— ДУБЛИКАТ,
— DUPLICAT,
— DUPLIKAT.
Voeg datum, plaats en handtekening toe.
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(4) Vak D: naam en volledig adres van het douanekantoor van uitvoer
(5) Vak E: verzoek van het douanekantoor van wederinvoer
Vermeld als volgt wat het verzoek inhoudt:
a) controle van de echtheid van dit inlichtingenblad en de juistheid van de
inlichtingen die het bevat,
b) andere te verstrekken inlichtingen (te specificeren).
Vermeld de volgende gegevens:
a) naam en volledig adres van het douanekantoor van wederinvoer,
b) datum, plaats en handtekening.
(6) Vak F: antwoord van de bevoegde autoriteiten
Vermeld als volgt wat het antwoord inhoudt:
a) bevestiging van de echtheid van dit inlichtingenblad en de juistheid van
de inlichtingen die het bevat,
b) andere inlichtingen verstrekt (te specificeren),
c) aanvullende opmerkingen.
Vermeld de volgende gegevens:
a) naam en volledig adres van de bevoegde autoriteiten,
b) datum, plaats en handtekening.
(7) Vak G: wederinvoer
Het douanekantoor van wederinvoer vermeldt op het inlichtingenblad INF 3
de hoeveelheid goederen die met vrijstelling van invoerrechten zijn terug
gekeerd. Wanneer het inlichtingenblad is opgesteld op papier, behoudt dat
kantoor het origineel en stuurt het de douaneautoriteiten van afgifte de
kopie met daarop het nummer en de datum van de aangifte voor het vrije
verkeer.
Voornoemde douaneautoriteiten vergelĳken deze kopie met het exemplaar
dat in hun bezit is, en bewaren deze in hun archieven.
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BIJLAGE 71-01
Document ter staving van een mondelinge aangifte van goederen voor tijdelijke invoer
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BIJLAGE 71-02
Gevoelige goederen en producten
Deze bijlage ziet op de volgende goederen:
(1) De volgende landbouwproducten die onder een van de volgende sectoren van
de gemeenschappelĳke marktordening (GMO) vallen:
Sector rundsvlees: de in artikel 1, lid 2, onder o), van Verordening (EU) nr.
1308/2013 bedoelde producten die zijn opgenomen in deel XV van bijlage I
bij die verordening;
Sector varkensvlees: de in artikel 1, lid 2, onder q), van Verordening (EU)
nr. 1308/2013 bedoelde producten die zijn opgenomen in deel XVII van
bijlage I bij die verordening;
Sector schapen- en geitenvlees: de in artikel 1, lid 2, onder r), van Ver
ordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde producten die zijn opgenomen in deel
XVIII van bijlage I bij die verordening;
Sector eieren: de in artikel 1, lid 2, onder s), van Verordening (EU) nr.
1308/2013 bedoelde producten die zijn opgenomen in deel XIX van bijlage
I bij die verordening;
Sector pluimveevlees: de in artikel 1, lid 2, onder t), van Verordening (EU)
nr. 1308/2013 bedoelde producten die zijn opgenomen in deel XX van bij
lage I bij die verordening;
Bijenteeltproducten: de in artikel 1, lid 2, onder v), van Verordening (EU) nr.
1308/2013 bedoelde producten die zijn opgenomen in deel XXII van bijlage
I bij die verordening;
Sector granen: de in artikel 1, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr.
1308/2013 bedoelde producten die zijn opgenomen in deel I van bijlage I bij
die verordening;
Sector rĳst: de in artikel 1, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr.
1308/2013 bedoelde producten die zijn opgenomen in deel II van bijlage I
bij die verordening;
Sector suiker: de in artikel 1, lid 2, onder c), van Verordening (EU) nr.
1308/2013 bedoelde producten die zijn opgenomen in deel III van bijlage
I bij die verordening;
Sector olĳfolie: de in artikel 1, lid 2, onder g), van Verordening (EU) nr.
1308/2013 bedoelde producten die zijn opgenomen in deel VII van bijlage I
bij die verordening;
Sector melk en zuivelproducten: de in artikel 1, lid 2, onder p), van Ver
ordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde producten die zijn opgenomen in deel
XVI van bijlage I bij die verordening;
Sector wijn: de in artikel 1, lid 2, onder l), van Verordening (EU) nr.
1308/2013 bedoelde producten die zijn opgenomen in deel XII van bijlage
I bij die verordening;
0806 10 90
2009 61
2009 69
2204 21 (met uitzondering van BOB- en BGA-kwaliteitswijnen)
2204 29 (met uitzondering van BOB- en BGA-kwaliteitswijnen) 2204 30
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(2) Ethylalcohol en gedistilleerde dranken vallende onder GN-codes:
2207 10
2207 20
2208 40 39 - 2208 40 99
2208 90 91 - 2208 90 99
(3) ex 2401 ruwe en niet tot verbruik bereide tabak
(4) Andere dan de onder 1 en 2 bedoelde producten waarvoor een uitvoerresti
tutie voor landbouwproducten geldt.
(5) De visserijproducten die zijn opgenomen in bijlage I bij Verordening (EU)
nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende een ge
meenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurpro
ducten en de producten die zijn opgenomen in bijlage V bij die verordening
waarop een gedeeltelijke autonome schorsing van toepassing is.
(6) Alle visserĳproducten waarop een autonoom contingent van toepassing is.
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BIJLAGE 71-03
Lijst van toegestane gebruikelijke behandelingen
(Artikel 220 van het wetboek)
Tenzĳ anders vermeld, kan geen van de navolgende behandelingen aanleiding
geven tot een indeling onder een andere achtcĳfercode van de GN:
(1) het luchten, uitspreiden, drogen, stof wegruimen, eenvoudige schoonmaak
handelingen, herstelling van de verpakking, eenvoudige herstellingen van
gedurende het vervoer of de opslag opgelopen beschadigingen in zoverre dit
eenvoudige handelingen betreft, het aanbrengen of weghalen van bescher
mende bekleding met het oog op het vervoer;
(2) het herconstrueren van goederen na het vervoer;
(3) het inventariseren, het nemen van monsters, het sorteren, zeven, mechanisch
filteren of wegen van de goederen;
(4) het verwĳderen van beschadigde of aangetaste delen;
(5) het verbeteren van de houdbaarheid van de goederen door middel van
pasteurisatie, sterilisatie, bestraling of toevoeging van bewaarmiddelen;
(6) het behandelen tegen parasieten;
(7) het behandelen tegen roest;
(8) behandelingen die slechts bestaan uit:
— het verhogen van de temperatuur, zonder verdere behandeling of dis
tillatie, of
— het verlagen van de temperatuur,
ook indien dit tot indeling onder een andere achtcĳfercode van de GN leidt;
(9) elektrostatische behandeling, het ontkreuken of strĳken van textiel;
(10) behandelingen bestaande uit:
— het verwĳderen van steeltjes en/of pitten van fruit, het in stukken breken
of snĳden van gedroogde groenten en fruit, de rehydratering van fruit,
of
— de dehydratering van fruit, ook indien dit tot indeling onder een andere
achtcĳfercode van de GN leidt;
(11) het ontzilten, schoonmaken en crouponeren van huiden;
(12) het toevoegen van goederen of toevoeging of vervanging van bĳkomende
componenten zolang deze toevoeging of vervanging relatief beperkt is en
slechts bedoeld om aan technische eisen te voldoen en de aard of de
prestaties van de oorspronkelĳke goederen hierdoor niet worden gewĳzigd
of verbeterd, ook indien dit tot indeling van de toegevoegde of vervangende
goederen onder een andere achtcĳfercode van de GN leidt;
(13) het verdunnen of indikken van vloeistoffen, zonder verdere behandeling of
distillatie, ook indien dit tot indeling onder een andere achtcĳfercode van de
GN leidt;
(14) het mengen van dezelfde soort goederen, van verschillende kwaliteit, om
een constante kwaliteit te verkrĳgen of een kwaliteit waarom de afnemer
heeft gevraagd, zonder dat de aard van de goederen hierdoor wordt
gewĳzigd;
(15) het mengen van gas- of stookolie zonder biodiesel met gas- of stookolie met
biodiesel, ingedeeld onder hoofdstuk 27 van de GN, om een constante
kwaliteit te verkrijgen of een kwaliteit waar de afnemer om heeft gevraagd,
zonder dat de aard van de goederen hierdoor wordt gewijzigd, ook indien
dit tot indeling onder een andere achtcĳfercode van de GN leidt;
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(16) het mengen van gas- of stookolie met biodiesel zodat het verkregen mengsel
minder dan 0,5 volumepercent aan biodiesel bevat, en het mengen van
biodiesel met gas- of stookolie zodat het verkregen mengsel minder dan
0,5 volumepercent aan gas- of stookolie bevat;
(17) het opdelen of in stukken snĳden van de goederen indien dit op eenvoudige
wĳze is te doen;
(18) het verpakken, uitpakken, ompakken, het overgieten of overbrengen in een
andere verpakking, ook indien dit tot indeling onder een andere
achtcĳfercode van de GN leidt; het bevestigen, verwĳderen of wĳzigen
van merktekens, etiketten, prĳskaartjes of andere onderscheidingstekens;
(19) het testen, bĳstellen, afstellen en in werking stellen van machines, apparaten
en voertuigen, met name om aan technische normen te voldoen, indien het
uitsluitend eenvoudige handelingen betreft;
(20) het mat maken van pĳpfittingen om deze op bepaalde markten te kunnen
verkopen;
(21) het denatureren, ook indien dit tot indeling onder een andere achtcĳfercode
van de GN leidt;
(22) andere gebruikelijke behandelingen dan de bovenvermelde die tot doel
hebben de presentatie of handelskwaliteit van de invoergoederen te ver
beteren of deze voor te bereiden op de distributie of wederverkoop, voor
zover deze behandelingen de aard van de oorspronkelijke goederen niet
wijzigen of de prestaties ervan verbeteren.
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BIJLAGE 71-04
Bĳzondere bepalingen inzake equivalente goederen
I. DOUANE-ENTREPOT, ACTIEVE EN PASSIEVE VEREDELING
Traditioneel geproduceerde goederen en biologische goederen
Het is niet toegestaan:
— biologische goederen te vervangen door traditioneel geproduceerde goederen;
en
— traditioneel geproduceerde goederen te vervangen door biologische goederen.
II. ACTIEVE VEREDELING
(1) Rijst
Onder GN-code 1006 ingedeelde rĳst wordt niet geacht equivalent te zĳn
tenzĳ deze onder dezelfde achtcĳfercode van de gecombineerde nomencla
tuur is ingedeeld. Voor rĳst met een lengte van niet meer dan 6 mm en een
lengte/breedte-verhouding van 3 of meer en voor rĳst met een lengte van 5,2
mm of minder en een lengte/breedte-verhouding van 2 of meer wordt de
equivalentie evenwel uitsluitend bepaald door de lengte/breedte-verhouding.
De meting van de korrels geschiedt overeenkomstig de bepalingen van
bĳlage A, punt 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 3072/95 houdende
een gemeenschappelĳke ordening van de rĳstmarkt.
(2) Tarwe
Equivalentieverkeer is uitsluitend toegestaan tussen tarwe die in een derde
land is geoogst en reeds in het vrĳe verkeer is gebracht, en niet-EU-tarwe die
onder dezelfde achtcĳfercode van de GN is ingedeeld en dezelfde handels
kwaliteit en dezelfde technische kenmerken heeft.
Niettemin:
— kunnen afwĳkingen op het verbod tot gebruik van equivalente goederen
worden toegestaan door middel van een mededeling van de Commissie
aan de lidstaten, na onderzoek van het Comité;
— is equivalentieverkeer toegestaan tussen harde EU-tarwe en harde tarwe
uit derde landen, mits deze bestemd is voor de vervaardiging van deeg
waren van de GN-codes 1902 11 00 en 1902 19.
(3) Suiker
Equivalentieverkeer is toegestaan tussen ruwe niet-EU-rietsuiker (GN-codes
1701 13 90 en/of 1701 14 90) en suikerbiet (GN-code 1212 91 80), mits ver
edelingsproducten worden verkregen die zijn ingedeeld onder GN-code
1701 99 10 (witte suiker).
De equivalente hoeveelheid ruwe rietsuiker van de standaardkwaliteit zoals
gedefinieerd in punt III van deel B van bijlage III bij Verordening (EU) nr.
1308/2013 wordt berekend door de hoeveelheid witte suiker te vermenigvul
digen met de coëfficiënt 1,0869565.
De equivalente hoeveelheid ruwe rietsuiker die niet van de standaardkwaliteit
is, wordt berekend door de hoeveelheid witte suiker te vermenigvuldigen met
een coëfficiënt die wordt verkregen door 100 te delen door het rendement
van ruwe rietsuiker. Het rendement van ruwe rietsuiker wordt berekend zoals
bepaald in punt III van deel B van bijlage III bij Verordening (EU) nr.
1308/2013.
(4) Levende dieren en vlees
Equivalente goederen mogen niet worden gebruikt bĳ de actieve veredeling
van levende dieren of vlees.
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Afwĳkingen op het verbod tot gebruik van equivalente goederen voor vlees
kunnen worden toegestaan door middel van een mededeling van de Com
missie aan de lidstaten, na onderzoek door een instantie bestaande uit ver
tegenwoordigers van de douanediensten van de lidstaten, indien de aanvrager
kan aantonen dat het equivalentieverkeer economisch noodzakelĳk is en
indien de douaneautoriteiten het ontwerp van de geplande controlemaatrege
len voorleggen.
(5) Mais
Equivalentieverkeer tussen EU-mais en niet-EU-mais is uitsluitend toegestaan
voor:
(1) mais die voor de vervaardiging van diervoeder is bestemd, indien de
douane erop toeziet dat de niet-EU-mais daadwerkelijk tot diervoeder
wordt verwerkt;
(2) mais die voor de vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten is be
stemd, tussen alle variëteiten met uitzondering van de variëteiten met een
hoog gehalte aan amylopectine (wasachtige mais of „waxy mais”), die
uitsluitend onderling equivalent zĳn;
(3) mais die voor de vervaardiging van meelproducten is bestemd, tussen alle
variëteiten met uitzondering van glasachtige maissoorten („Plata”-mais
van het type „Duro”, „Flint”-mais), die uitsluitend onderling equivalent
zĳn.
(6) Olijfolie
A. Equivalentieverkeer is uitsluitend toegestaan in de volgende gevallen:
(1) voor olĳfolie van de eerste persing:
a) tussen extra EU-olijfolie van de eerste persing van GN-code
1509 10 90 die voldoet aan de beschrijving in punt 1, onder a),
van deel VIII van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013,
en extra niet-EU-olijfolie van de eerste persing van dezelfde GNcode, mits bij de veredeling extra olijfolie van de eerste persing
wordt verkregen die onder dezelfde GN-code is ingedeeld en die
aan de eisen van voornoemd punt 1, onder a), voldoet;
b) tussen EU-olijfolie van de eerste persing van GN-code 1509 10 90
die voldoet aan de beschrijving in punt 1, onder b), van deel VIII
van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013, en niet-EUolijfolie van de eerste persing van dezelfde GN-code, mits bij de
veredeling olijfolie van de eerste persing wordt verkregen die
onder dezelfde GN-code is ingedeeld en die aan de eisen van
voornoemd punt 1, onder b), voldoet;
c) tussen EU-olijfolie van de eerste persing, voor verlichting, van
GN-code 1509 10 10 die voldoet aan de beschrijving in punt 1,
onder c), van deel VIII van bijlage VII bij Verordening (EU) nr.
1308/2013, en niet-EU-olijfolie van de eerste persing, voor ver
lichting, van dezelfde GN-code, mits het veredelingsproduct:
— geraffineerde olijfolie is van GN-code 1509 90 00 die voldoet
aan de beschrijving in punt 2 van deel VIII van boven
genoemde bijlage VII, of
— olijfolie is van GN-code 1509 90 00 die voldoet aan de be
schrijving in punt 3 van bovengenoemde van deel VIII van
bovengenoemde bijlage VII en verkregen is door vermenging
met EU-olijfolie van de eerste persing van GN-code
1509 10 90.
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(2) voor olie uit perskoeken van olĳven:
tussen ruwe EU-olie uit perskoeken van olijven van GN-code
1510 00 10 die voldoet aan de beschrijving in punt 4 van deel VIII
van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013, en ruwe nietEU-olie uit perskoeken van olijven van dezelfde GN-code, mits het
veredelingsproduct olie uit perskoeken van olijven is van GN-code
1510 00 90 die voldoet aan de beschrijving in punt 6 van deel VIII
van bovengenoemde bijlage VII en verkregen is door vermenging
met EU-olijfolie van de eerste persing van GN-code 1509 10 90.
B. De menging van de in punt A, 1), onder c), tweede streepje, en in punt
A, 2), bedoelde oliën met niet-EU-olijfolie van de eerste persing die op
dezelfde wijze wordt gebruikt, is uitsluitend toegestaan indien de controle
op de regeling zodanig is dat het aandeel niet-EU-olie van de eerste
persing in de totale hoeveelheid uitgevoerde gemengde olie kan worden
vastgesteld.
C. De veredelingsproducten dienen te worden verpakt in onmiddellijke ver
pakkingen met een inhoud van 220 liter of minder. In afwĳking hiervan
kunnen de douaneautoriteiten toestaan dat de in de voorgaande punten
omschreven olie wordt uitgevoerd in toegelaten containers van maximaal
20 ton, mits de hoeveelheid en de kwaliteit van het uitgevoerde product
systematisch worden gecontroleerd.
D. De equivalentie wordt, wat de voor de menging gebruikte hoeveelheid
olie betreft, gecontroleerd aan de hand van de administratie van de onder
neming. Voor de controle van de kwaliteit wordt een vergelijking ge
maakt van de technische kenmerken van de monsters van de niet-EUolie, genomen toen de olie onder de regeling werd geplaatst, met de
technische kenmerken van de monsters van de EU-olie, genomen toen
het betrokken veredelingsproduct werd verwerkt, en met de technische
kenmerken van de monsters, genomen op de plaats van uitgang toen het
veredelingsproduct daadwerkelijk werd uitgevoerd. Monsters worden ge
nomen volgens de internationale normen EN ISO 5555 (bemonstering) en
EN ISO 661 (verzending van monsters naar laboratoria en preparatie van
monsters voor proefnemingen). De analyse wordt verricht volgens het
bepaalde in bĳlage I bĳ Verordening (EEG) nr. 2568/91 van de Com
missie (1).
(7) Melk en zuivelproducten
Het gebruik van equivalentieverkeer is toegestaan onder de volgende voor
waarden:
Het gewicht van elk bestanddeel melkdrogestof, melkvetstof en melkeiwitten
in de invoergoederen mag niet hoger zĳn dan het gewicht van elk van deze
bestanddelen in de equivalente goederen.
Wanneer de economische waarde van de onder de regeling actieve veredeling
te plaatsen goederen evenwel door slechts een of twee van vorengenoemde
bestanddelen wordt bepaald, kan het gewicht worden berekend aan de hand
van dit bestanddeel of deze bestanddelen. In de vergunning worden nadere
gegevens vermeld, met name de referentieperiode waarover het totale ge
wicht moet worden berekend. De referentieperiode mag niet langer zĳn
dan vier maanden.
Het gewicht van het betrokken bestanddeel of de betrokken bestanddelen van
de onder de regeling actieve veredeling te plaatsen goederen en van de
equivalente goederen wordt vermeld in de desbetreffende douaneaangiften
en INF, zodat de douaneautoriteiten de equivalentie aan de hand van deze
elementen kunnen controleren.
III. PASSIEVE VEREDELING
Het gebruik van equivalente goederen is niet toegestaan voor goederen die onder
bijlage 71-02 vallen.

(1) PB L 248 van 5.9.1991, blz. 1.
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BIJLAGE 71-05
Gestandaardiseerde uitwisseling van inlichtingen (INF)
Deel A
Gestandaardiseerde uitwisseling van inlichtingen (INF) tussen de
douaneautoriteiten is nog niet vereist, maar het controlekantoor dient de
relevante INF-gegevenselementen in het elektronische INF-systeem te
verstrekken
Het controlekantoor dient de volgende gegevenselementen te verstrekken over
eenkomstig artikel 181, lid 1. Indien in een douaneaangifte of een aangifte
tot/kennisgeving van wederuitvoer naar een INF wordt verwezen, dienen de
bevoegde douaneautoriteiten aanvullende gegevenselementen te verstrekken over
eenkomstig artikel 181, lid 3.
De houder van een vergunning voor actieve veredeling IM/EX waarbij één lid
staat is betrokken, kan het controlekantoor verzoeken om de relevante INF-ge
gevenselementen beschikbaar te stellen via het elektronische INF-systeem ter
voorbereiding van de gestandaardiseerde inlichtingenuitwisseling tussen de dou
aneautoriteiten, indien de bevoegde douaneautoriteit om een dergelijke INF heeft
verzocht.
Noot:
V) betekent verplicht en (O) optioneel.
Gemeenschappelijke gegevenselementen

Opmerkingen

Vergunningnummer (V)
Persoon die het verzoek doet (V)

Voor identificatiedoeleinden gebruikt EORInummer

INF-nummer (V)

Uniek nummer toegekend door het controlekan
toor
[bv. AV EX/IM/123456/GB + vergunningnum
mer]

Controlekantoor (V)

Voor identificatiedoeleinden wordt normaliter
de COL-code gebruikt.

Douanekantoor dat gebruikmaakt van de INFgegevenselementen (O)

Voor identificatiedoeleinden wordt normaliter
de COL-code gebruikt. Dit gegevenselement
zal worden verstrekt als de INF-gegevensele
menten daadwerkelijk worden gebruikt.

Omschrijving van de goederen die onder de INF
vallen (V)
GN-code, nettohoeveelheid, waarde (V) van de
veredelingsproducten

Deze gegevenselementen hebben betrekking op
de totale nettohoeveelheid van de goederen
waarvoor de INF wordt gevraagd.

Omschrijving van de veredelingsproducten die
onder de INF vallen (V)
GN-code, nettohoeveelheid, waarde van de ver Deze gegevenselementen hebben betrekking op
edelingsproducten (V)
de totale nettohoeveelheid van veredelingspro
ducten waarvoor de INF wordt gevraagd.
Gegevens van de douaneaangifte(n) waarmee de Indien in een douaneaangifte naar de INF wordt
goederen onder de bijzondere regeling zijn ge verwezen, dient dit gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor van plaat
plaatst (O)
sing.
MRN (O)

Dit gegevenselement kan worden verstrekt als
de INF-gegevenselementen daadwerkelijk wor
den gebruikt.

Opmerkingen (O)

Aanvullende informatie kan worden ingevoerd.
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Specifieke gegevenselementen AV

Opmerkingen

Indien een douaneschuld ontstaat, wordt het be —
drag aan invoerrechten berekend in overeen
stemming met artikel 86, lid 3, van het wetboek
(O)
Equivalente goederen (O)

—

Voorafgaande uitvoer (O)

—

AV IM/EX
De douaneaangifte tot plaatsing onder de rege Indien in een douaneaangifte naar de INF wordt
ling actieve veredeling werd aanvaard (O)
verwezen, dient dit gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor van plaat
sing.
Noodzakelijke gegevens voor de toepassing van
handelspolitieke maatregelen (O)

—

Uiterste datum voor aanzuivering (O)

Indien in een douaneaangifte naar de INF wordt
verwezen, dient dit gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor van plaat
sing.

GN-code, nettohoeveelheid, waarde (V)

Vermeld de hoeveelheid onder AV geplaatste
goederen. Dit gegevenselement dient te worden
verstrekt door het douanekantoor van plaat
sing.

De aanzuiveringsaangifte werd aanvaard (O)

Indien in een douaneaangifte naar de INF wordt
verwezen, dient dit gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor van aanzui
vering.

GN-code, nettohoeveelheid, waarde (V)

Vermeld bij aanzuivering de beschikbare hoe
veelheid veredelingsproducten. Dit gegevensele
ment dient te worden verstrekt door het dou
anekantoor van aanzuivering.

Datum van uitgang en resultaat bij uitgang (O)

Deze gegevenselementen dienen te worden ver
strekt door het douanekantoor van uitgang.

AV EX/IM
De uitvoeraangifte in het kader van AV EX/IM
werd aanvaard (O)

Indien in een uitvoeraangifte naar de INF wordt
verwezen, dient dit gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor van uitvoer.

Noodzakelijke gegevens voor de toepassing van
handelspolitieke maatregelen (O)
Uiterste datum voor de plaatsing van niet-Unie Indien in een douaneaangifte naar de INF wordt
goederen, die zijn vervangen door equivalente verwezen, dient dit gegevenselement te worden
goederen, onder de regeling actieve veredeling verstrekt door het douanekantoor van uitvoer.
(O)
GN-code, nettohoeveelheid, waarde (V)

Vermeld de hoeveelheid goederen die onder AV
kunnen worden geplaatst. Dit gegevenselement
dient te worden verstrekt door het douanekan
toor van uitvoer.
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Specifieke gegevenselementen AV

Opmerkingen

Datum van uitgang en resultaat bij uitgang

Deze gegevenselementen dienen te worden ver
strekt door het douanekantoor van uitgang.

Datum van plaatsing van niet-Uniegoederen, die
zijn vervangen door equivalente goederen, onder
de regeling actieve veredeling (O)

Indien in een douaneaangifte naar de INF wordt
verwezen, dient dit gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor van plaat
sing.

GN-code, nettohoeveelheid, waarde (V)

Vermeld bij plaatsing van niet-Uniegoederen
onder de regeling actieve veredeling de beschik
bare hoeveelheid. Dit gegevenselement dient te
worden verstrekt door het douanekantoor van
plaatsing.

Specifieke gegevenselementen PV

Opmerkingen

PV EX/IM
Land van veredeling (O)

—

Lidstaat van wederinvoer (O)

—

Equivalente goederen (O)

—

Douaneaangifte PV-nummer (V)

Indien in een douaneaangifte voor PV naar de
INF wordt verwezen, dient dit gegevenselement
te worden verstrekt door het douanekantoor
van uitvoer/plaatsing.

Identificatie van de goederen (V)

V) tenzij gebruik mag worden gemaakt van
equivalente goederen.
Indien in een douaneaangifte naar de INF wordt
verwezen, dient dit gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor van uitvoer/
plaatsing.

GN-code, nettohoeveelheid (V)

Vermeld bij plaatsing van Uniegoederen onder
de regeling passieve veredeling de beschikbare
hoeveelheid. Dit gegevenselement dient te wor
den verstrekt door het douanekantoor van uit
voer/plaatsing.

Uiterste datum voor de wederinvoer van de ver Indien in een douaneaangifte naar de INF wordt
edelingsproducten (V)
verwezen, dient dit gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor van uitvoer/
plaatsing.
Resultaat bij uitgang (V)

Indien in een douaneaangifte naar de INF wordt
verwezen, dient dit gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor van uitgang.

Datum van wederinvoer van de veredelingspro Indien in een douaneaangifte naar de INF wordt
ducten (V)
verwezen, dient dit gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor van vrijgave
voor het vrije verkeer.
Gegevens van de douaneaangifte(n) voor het in
het vrije verkeer brengen (O)

Indien in een douaneaangifte voor het in het
vrije verkeer brengen naar de INF wordt ver
wezen, dient dit gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor van vrijgave
voor het vrije verkeer.
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Specifieke gegevenselementen PV

GN-code, nettohoeveelheid, waarde (V)

Opmerkingen

Vermeld bij wederinvoer van veredelingspro
ducten de hoeveelheid veredelingsproducten
die onder de regeling passieve veredeling kun
nen worden wederingevoerd. Dit gegevensele
ment dient te worden verstrekt door het dou
anekantoor van vrijgave voor het vrije ver
keer

PV IM/EX
Voorafgaande invoer van veredelingsproducten
(O)

Dit gegevenselement dient te worden verstrekt
door het douanekantoor van vrijgave voor het
vrije verkeer (er moet zekerheid worden ge
steld).

Uiterste datum voor de plaatsing van Uniegoe Indien in een douaneaangifte naar de INF wordt
deren, die zijn vervangen door equivalente goe verwezen, dient dit gegevenselement te worden
deren, onder de regeling passieve veredeling (O) verstrekt door het douanekantoor van vrijgave
voor het vrije verkeer.
Datum van plaatsing van Uniegoederen, die zijn
vervangen door equivalente goederen, onder de
regeling passieve veredeling (O)

Indien in een douaneaangifte naar de INF wordt
verwezen, dient dit gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor van uitvoer/
plaatsing.

GN-code, nettohoeveelheid, waarde (V)

Vermeld bij plaatsing van Uniegoederen, die
zijn vervangen door equivalente goederen, on
der de regeling passieve veredeling de hoeveel
heid Uniegoederen die onder de regeling pas
sieve veredeling moeten worden geplaatst. In
dien in een douaneaangifte naar de INF wordt
verwezen, dient dit gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor van uitvoer/
plaatsing.

Resultaat bij uitgang (V)

Indien in een douaneaangifte naar de INF wordt
verwezen, dient dit gegevenselement te worden
verstrekt door het douanekantoor van uitgang.
Deel B

Gestandaardiseerde uitwisseling van inlichtingen (INF) tussen de
douaneautoriteiten is vereist, maar de INF-gegevenselementen zijn nog niet
beschikbaar in het elektronische INF-systeem
(1) De bevoegde douaneautoriteit zoals bedoeld in artikel 101, lid 1, van het
wetboek heeft om een INF verzocht tussen de douaneautoriteiten in over
eenstemming met artikel 181, lid 2, omdat een douaneschuld is ontstaan in
overeenstemming met artikel 77, lid 1, onder a), of artikel 79, lid 1, van het
wetboek voor veredelingsproducten die onder de regeling actieve veredeling
IM/EX zijn verkregen. De berekening van het bedrag aan invoerrechten dient
te geschieden in overeenstemming met artikel 86, lid 3, van het wetboek
maar de bevoegde douaneautoriteit heeft geen informatie over de goederen
die onder de regeling actieve veredeling IM/EX zijn geplaatst.
(2) De bevoegde douaneautoriteit zoals bedoeld in artikel 101, lid 1, van het
wetboek heeft om een INF verzocht tussen de douaneautoriteiten in over
eenstemming met artikel 181, lid 2, omdat een douaneschuld is ontstaan in
overeenstemming met artikel 77, lid 1, onder a), of artikel 79, lid 1, van het
wetboek voor veredelingsproducten die onder de regeling actieve veredeling
IM/EX zijn verkregen en ten aanzien waarvan handelspolitieke maatregelen
gelden.
(3) In situaties die onder de punten 1 en 2 hierboven vallen, dient de bevoegde
douaneautoriteit de volgende gegevenselementen te verstrekken:
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Gemeenschappelijke gegevenselementen

Opmerkingen

Soort verzoek (V)

De regeling moet worden geïdentificeerd (AV
of AV HPM). Het gegevenselement „Soort ver
zoek” is alleen nodig wanneer in de douaneaan
gifte niet naar een INF wordt verwezen.

De bevoegde douaneautoriteit zoals bedoeld
in artikel 101, lid 1, van het wetboek (V)

Voor identificatiedoeleinden wordt normaliter
de COL-code gebruikt.

Vergunningnummer (V)

—

HPM (O)
Controlekantoor dat het verzoek ontvangt
(V)

Voor identificatiedoeleinden wordt normaliter
de COL-code gebruikt.

Omschrijving van de goederen of verede —
lingsproducten waarvoor de INF wordt ge
vraagd (V)
GN-code, nettohoeveelheid, waarde (V)
MRN (O)
Opmerkingen (O)

Aanvullende informatie kan worden ingevoerd.

Het controlekantoor dat het verzoek ontvangt, dient de volgende gegevens
elementen beschikbaar te maken:
Specifieke gegevenselementen AV IM/EX

Opmerkingen

Het bedrag aan invoerrechten dat moet wor —
den geboekt en aan de schuldenaar moet
worden meegedeeld in overeenstemming
met artikel 86, lid 3, van het wetboek (O)
Noodzakelijke gegevens voor de toepassing
van handelspolitieke maatregelen (O)

—

INF-nummer (V)

Uniek nummer toegekend door het controlekan
toor
[bv. AV/123456/GB + vergunningnummer
(EORI-nummer maakt deel uit van het vergun
ningnummer)]

MRN (O)

—
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BIJLAGE 71-06
In de aanzuiveringsafrekening te verstrekken inlichtingen
a) referentienummer van de vergunning;
b) de hoeveelheid van elk soort goederen die onder de bijzondere regeling zijn
geplaatst waarvoor aanzuivering wordt gevraagd;
c) de GN-code van de goederen die onder de bijzondere regeling zijn geplaatst;
d) de invoerrechten (%) die van toepassing zijn op de goederen die onder de
bijzondere regeling zijn geplaatst en, in voorkomend geval, de douanewaarde;
e) verwijzingen naar de douaneaangiften waarmee de goederen onder de bijzon
dere regeling zijn geplaatst;
f) de soort en de hoeveelheid veredelingsproducten of onder de regeling ge
plaatste goederen en de verwijzing naar de daaropvolgende douaneaangifte
of enig ander document betreffende de aanzuivering van de regeling;
g) de GN-code en de douanewaarde van de veredelingsproducten, indien bij de
aanzuivering gebruik wordt gemaakt van de waardesleutel;
h) het opbrengstpercentage;
i) het te betalen bedrag aan invoerrechten. Wanneer artikel 175, lid 4, toepassing
vindt, dient dit te worden vermeld;
j) de aanzuiveringstermijnen.
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BĲLAGE 72-03
TC11 — Ontvangstbewijs
Gemeenschappelijke gegevensvereisten
(1) Plaats, naam en identificatienummer van het douanekantoor van bestemming
(2) Soort aangifte voor douanevervoer
(3) Datum van registratie door het douanekantoor van vertrek
(4) Geregistreerd masterreferentienummer (MRN)
(5) Plaats, naam en identificatienummer van het douanekantoor van vertrek
(6) Plaats en datum van afgifte van het ontvangstbewijs
(7) Handtekening en officieel stempel van het douanekantoor van bestemming
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▼B
BIJLAGE 90
Concordantietabel zoals bedoeld in artikel 254
Toepasselijke bepalingen krachtens Verordening (EEG) nr.
2913/92 en Verordening (EEG) nr. 2454/93

1

Geautoriseerde marktdeelnemer Voorwaarden en crite Geautoriseerde marktdeelnemer — criteria voor het ver
ria voor de afgifte van een AEO-certificaat
lenen van de AEO-status
(artikel 5 bis van Verordening (EEG) nr. 2913/92 en
artikelen 14 bis en 14 octies tot en met 14 duodecies
van Verordening (EEG) nr. 2454/93)

2

Toepasselijke bepalingen krachtens het wetboek, deze ver
ordening en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447

(artikelen 22, 38 en 39 van het wetboek en artikelen 24
tot en met 28 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/
2447)

Doorlopende zekerheid, met inbegrip van de door Vergunning voor het gebruik van een doorlopende ze
lopende zekerheid voor communautair douanevervoer kerheid
(algemeen: artikel 191 van Verordening (EEG) nr.
2913/92; communautair douanevervoer: artikel 94
van Verordening (EEG) nr. 2913/92 en artikelen
373, 379 en 380 van Verordening (EEG) nr. 2454/93)

(artikel 89, lid 5, en artikel 95 van het wetboek en
artikel 84 van deze verordening)

3

Zekerheidstelling per aangifte in de vorm van bewij Zekerheidstelling per aangifte in de vorm van bewijzen
van zekerheidstelling (artikel 160 van Uitvoeringsver
zen van zekerheidstelling
ordening (EU) 2015/2447)
(artikel 345, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2454/
93)

4

Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor
tijdelijke opslag

Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor
tijdelijke opslag

(artikel 51, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2913/92
en artikelen 185 tot en met 187 bis van Verordening
(EEG) nr. 2454/93)

(artikel 148 van het wetboek, artikelen 107 tot en met
111 van deze verordening en artikel 191 van Uitvoe
ringsverordening (EU) 2015/2447)

5

Vergunning voor vereenvoudigde aangifte (artikel 76,
lid 1, onder a) en b), van Verordening (EEG) nr.
2913/92, artikelen 253 tot en met 253 octies, 260
tot en met 262, 269 tot en met 271, 276 tot en met
278, 282 en 289 van Verordening (EEG) nr. 2454/93)

Vergunning voor vereenvoudigde aangifte (artikel 166,
lid 2, en artikel 167 van het wetboek, artikelen 145 tot
en met 147 van deze verordening en artikelen 223, 224
en 225 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447)

6

Vergunning voor domiciliëringsprocedure (artikel 76,
lid 1, onder c), van Verordening (EEG) nr. 2913/92,
artikelen 253 tot en met 253 octies, 263 tot en met
267, 272 tot en met 274, 276 tot en met 278, 283 tot
en met 287 van Verordening (EEG) nr. 2454/93)

Vergunning voor inschrijving in de administratie van
de aangever (artikel 182 van het wetboek, artikel 150
van deze verordening en artikelen 233 tot en met 236
van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447)
Of vergunning voor vereenvoudigde aangifte (zie punt
5)
En/of aangewezen of goedgekeurde plaatsen (artikel 139
van het wetboek en artikel 115 van deze verordening)

7

Grensoverschrijdende vergunning voor vereenvou
digde aangifte (artikel 1, punt 13, en artikelen 253
nonies tot en met 253 quaterdecies van Verordening
(EEG) nr. 2454/93)

Vergunning voor gecentraliseerde vrijmaking (arti
kel 179 van het wetboek, artikel 149 van deze ver
ordening en artikelen 229 tot en met 232 van Uitvoe
ringsverordening (EU) 2015/2447)

8

Vergunning voor het onderhouden van een lijndienst

Vergunning voor het onderhouden van een lijndienst

(artikel 313 ter van Verordening (EEG) nr. 2454/93)

(artikel 120 van deze verordening)
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Toepasselijke bepalingen krachtens het wetboek, deze ver
ordening en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447

9

Vergunning voor de toegelaten afzender om een be
wijs van T2L- of T2LF-status of een handelsdocument
op te stellen zonder dat dit de douane ter aftekening
moet worden voorgelegd (artikel 324 bis van Verorde
ning (EEG) nr. 2454/93)

Vergunning voor de toegelaten afgever om een bewijs
van T2L- of T2LF-status of een douanemanifest af te
geven zonder dat dit de douane ter visering moet wor
den voorgelegd (artikel 128 van deze verordening)

10

Vergunning voor bananenwegers (artikelen 290 bis tot
en met 290 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/
93)

Vergunning voor bananenwegers (artikelen 155 tot en
met 157 van deze verordening, en artikelen 251 en 252
van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447)

11

Vergunning toegelaten afzender voor communautair
douanevervoer

Vergunning voor de status van toegelaten afzender, op
grond waarvan de vergunninghouder goederen onder de
regeling Uniedouanevervoer mag plaatsen zonder deze
aan te brengen bij de douane

(artikel 372, lid 1, onder d), tot en met artikel 378 en
artikelen 398 tot en met 402 van Verordening (EEG)
nr. 2454/93)

12

(artikel 233, lid 4, onder a), van het wetboek, artikelen
191, 192 en 193 van deze verordening en artikelen 313
en 314 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447)

Vergunning toegelaten geadresseerde voor com Vergunning voor de status van toegelaten geadresseer
munautair douanevervoer
de, op grond waarvan de vergunninghouder onder de
regeling Uniedouanevervoer vervoerde goederen op een
(artikel 372, lid 1, onder e), tot en met artikel 378 en goedgekeurde plaats mag ontvangen om de regeling
artikelen 406 tot en met 408 van Verordening (EEG) overeenkomstig artikel 233, lid 2, van het wetboek te
beëindigen
nr. 2454/93)
(artikel 233, lid 4, onder b), van het wetboek, artikelen
191, 194 en 195 van deze verordening en artikelen 313,
315 en 316 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/
2447)

13

14

15

Vergunning toegelaten geadresseerde voor TIR-ver Vergunning toegelaten geadresseerde voor TIR-doelein
den
voer
(artikelen 454 bis en 454 ter van Verordening (EEG)
nr. 2454/93)

(artikel 230 van het wetboek, artikelen 185, 186 en 187
van deze verordening en artikel 282 van Uitvoerings
verordening (EU) 2015/2447)

Vergunning voor behandeling onder douanetoezicht

Vergunning voor actieve veredeling

(artikelen 84 tot en met 90 en 130 tot en met 136 van
Verordening (EEG) nr. 2913/92 en artikelen 496 tot
en met 523, 551 en 552 van Verordening (EEG) nr.
2454/93)

(artikelen 210 tot en met 225 en 255 tot en met 258
van het wetboek en artikelen 161 tot en met 183 en
artikel 241 van deze verordening)

Vergunning voor actieve veredeling (schorsingssys Vergunning voor actieve veredeling
teem)
(artikelen 210 tot en met 225 en 255 tot en met 258
(artikelen 84 tot en met 90 en 114 tot en met 123 van van het wetboek en artikelen 161 tot en met 183 en
Verordening (EEG) nr. 2913/92 en artikelen 129 en artikel 241 van deze verordening)
536 tot en met 549 van Verordening (EEG) nr. 2454/
93)
Algemene regels voor de berekening van het bedrag
aan invoer- of uitvoerrechten
Algemene regels voor de berekening van het bedrag
aan invoer- of uitvoerrechten
(artikel 86, lid 3, van het wetboek)
(artikelen 201 tot en met 216 van Verordening (EEG) Bijzondere regels voor de berekening van het bedrag
nr. 2913/92 en artikelen 517 tot en met 519 van Ver aan invoer- of uitvoerrechten wanneer de economische
ordening (EEG) nr. 2454/93)
voorwaarden worden geacht te zijn vervuld in de ge
vallen die onder artikel 167, lid 1, onder h), i), m), p),
r) of s) van deze verordening vallen:
artikel 85, lid 1, van het wetboek
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16

Toepasselijke bepalingen krachtens het wetboek, deze ver
ordening en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447

Vergunning voor actieve veredeling (terugbetalings
systeem) (artikelen 84 tot en met 90 en 114 tot en
met 129 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 en ar
tikelen 536 tot en met 544 en artikel 550 van Ver
ordening (EEG) nr. 2454/93)

Vergunning voor actieve veredeling

Algemene regels voor de berekening van het bedrag
aan invoer- of uitvoerrechten

Algemene regels voor de berekening van het bedrag
aan invoer- of uitvoerrechten

(artikelen 210 tot en met 225 en 255 tot en met 258
van het wetboek en artikelen 161 tot en met 183 en
artikel 241 van deze verordening)

(artikelen 201 tot en met 216 van Verordening (EEG) artikel 86, lid 3, van het wetboek
nr. 2913/92 en artikelen 517 tot en met 519 van Ver
ordening (EEG) nr. 2454/93)
Bijzondere regels voor de berekening van het bedrag
aan invoer- of uitvoerrechten wanneer de economische
voorwaarden worden geacht te zijn vervuld in de ge
vallen die onder artikel 167, lid 1, onder h), i), m), p),
r) of s) van deze verordening vallen:
artikel 85, lid 1, van het wetboek
17

Vergunning voor het beheer van een opslagruimte als
douane-entrepot type A
(artikel 100 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 en
artikelen 526 en 527 van Verordening (EEG) nr.
2454/93)

18

Vergunning voor het beheer van een opslagruimte als
douane-entrepot type B
(artikel 100 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 en
artikelen 526 en 527 van Verordening (EEG) nr.
2454/93)

19

Vergunning voor het beheer van een opslagruimte als
douane-entrepot type C
(artikel 100 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 en
artikelen 526 en 527 van Verordening (EEG) nr.
2454/93)

20

Vergunning voor het beheer van een opslagruimte als
douane-entrepot type D
(artikel 100 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 en
artikelen 526 en 527 van Verordening (EEG) nr.
2454/93)

21

Vergunning voor het beheer van een opslagruimte als
douane-entrepot type E
(artikel 100 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 en
artikelen 526 en 527 van Verordening (EEG) nr.
2454/93)

22

Vergunning voor het beheer van een opslagruimte als
douane-entrepot type F
(artikel 100 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 en
artikelen 526 en 527 van Verordening (EEG) nr.
2454/93)

Vergunning voor een publiek douane-entrepot type I
(artikelen 211 en 240 tot en met 243 van het wetboek
en artikelen 161 tot en met 183 van deze verordening)

Vergunning voor een publiek douane-entrepot type II
(artikelen 211 en 240 tot en met 243 van het wetboek
en artikelen 161 tot en met 183 van deze verordening)

Vergunning voor een particulier douane-entrepot
(artikelen 211 en 240 tot en met 243 van het wetboek
en artikelen 161 tot en met 183 van deze verordening)

Vergunning voor een particulier douane-entrepot
(artikelen 211 en 240 tot en met 243 van het wetboek
en artikelen 161 tot en met 183 van deze verordening)

Vergunning voor een particulier douane-entrepot
(artikelen 211 en 240 tot en met 243 van het wetboek
en artikelen 161 tot en met 183 van deze verordening)

Vergunning voor een publiek douane-entrepot type III
(artikelen 211 en 240 tot en met 243 van het wetboek
en artikelen 161 tot en met 183 van deze verordening)
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23

Vergunning voor vrije zone controletype I

Toepasselijke bepalingen krachtens het wetboek, deze ver
ordening en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447

Vergunning voor vrije zone

(artikelen 166 tot en met 176 van Verordening (EEG) (artikelen 243 tot en met 249 van het wetboek)
nr. 2913/92 en artikelen 799 tot en met 812 van Ver
ordening (EEG) nr. 2454/93)
Ten uitvoer te leggen op nationaal niveau
24

Vergunning voor vrije zone controletype II

Vergunning voor douane-entrepot

(artikelen 166 tot en met 176 van Verordening (EEG) De douaneautoriteiten beslissen na 1 mei 2016 met
nr. 2913/92 en artikelen 799 tot en met 804 en arti welke specifiek type douane-entrepot deze vrije zones
worden geacht gelijkwaardig te zijn.
kel 812 van Verordening (EEG) nr. 2454/93)
(artikelen 240 tot en met 242 van het wetboek en ar
tikelen 161 tot en met 183 van deze verordening)
25

Vergunning voor vrij entrepot

Vergunning voor douane-entrepot

(artikelen 166 tot en met 176 van Verordening (EEG) De douaneautoriteiten beslissen onverwijld met welke
nr. 2913/92 en artikelen 799 tot en met 804 en arti specifiek type douane-entrepot deze vrije entrepots
worden geacht gelijkwaardig te zijn.
kel 812 van Verordening (EEG) nr. 2454/93)
(artikelen 240 tot en met 242 van het wetboek en ar
tikelen 161 tot en met 183 van deze verordening)
26

Vergunning voor het gebruik van een verzegeling van
een bijzonder model
(artikel 372, lid 1, onder b), tot en met artikel 378 en
artikel 386 van Verordening (EEG) nr. 2454/93)

Vergunning voor het gebruik van een verzegeling van
een bijzonder model wanneer verzegeling vereist is om
de identificatie van de onder de regeling Uniedou
anevervoer geplaatste goederen te garanderen
(artikel 233, lid 4, onder c), van het wetboek en arti
kelen 191 en 197 van deze verordening en artikelen
313 en 317 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/
2447)

27

28

29

Vergunning voor passieve veredeling

Vergunning voor passieve veredeling

(artikelen 84 tot en met 90 en 145 tot en met 160 van
Verordening (EEG) nr. 2913/92 en artikelen 496 tot
en met 523 en 585 tot en met 592 van Verordening
(EEG) nr. 2454/93)

(artikelen 210 tot en met 225, artikel 255 en artikelen
259 tot en met 262 van het wetboek en artikelen 163,
164, 166, 169, 171 tot en met 174, 176, 178, 179, 181,
240, 242 en 243 van deze verordening en artikelen 259
tot en met 264, artikelen 266, 267 en 268 en artikel 271
van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447)

Vergunning voor tijdelijke invoer

Vergunning voor tijdelijke invoer

(artikelen 84 tot en met 90 en 137 tot en met 144 van
Verordening (EEG) nr. 2913/92 en artikelen 496 tot
en met 523 en 553 tot en met 584 van Verordening
(EEG) nr. 2454/93)

(artikelen 210 tot en met 225 en 250 tot en met 253
van het wetboek, artikelen 163 tot en met 165, 169,
171 tot en met 174, 178, 179, 182 en 204 tot en met
238 van deze verordening en artikelen 258, 260 tot en
met 264, 266 tot en met 270, 322 en 323 van Uitvoe
ringsverordening (EU) 2015/2447)

Vergunning voor bijzondere bestemming

Vergunning voor bijzondere bestemming

(artikelen 21 en 82 van Verordening (EEG) nr. 2913/
92 en artikelen 291 tot en met 300 van Verordening
(EEG) nr. 2454/93)

(artikelen 210 tot en met 225 en artikel 254 van het
wetboek en artikelen 161 tot en met 164, 169, 171 tot
en met 175, 178, 179 en 239 van deze verordening en
artikelen 260 tot en met 269 van Uitvoeringsverorde
ning (EU) 2015/2447)

