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VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93 VAN DE COMMISSIE
van 2 juli 1993
houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het
communautair douanewetboek

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot
vaststelling van het communautair douanewetboek (1), hierna het Wetboek
genoemd, inzonderheid op artikel 249,
Overwegende dat het communautair douanewetboek de bestaande douanewetgeving in een enkel juridisch instrument heeft samengebracht; dat dit
Wetboek tegelijkertijd die wetgeving heeft gewijzigd ten einde haar meer
samenhang te verlenen, haar te vereenvoudigen en bepaalde hiaten op te
vullen; dat het derhalve op dit gebied de gehele communautaire regelgeving
vertegenwoordigt;
Overwegende dat de redenen die tot het vaststellen van het Wetboek hebben
geleid eveneens geldig zijn voor de douanebepalingen ter toepassing daarvan;
dat het derhalve passend is de uitvoeringsbepalingen van het thans in een
veelheid van verordeningen en richtlijnen van de Gemeenschap verspreide
douanerecht in één verordening bijeen te brengen;
Overwegende dat het aldus vastgestelde uitvoeringswetboek van het
communautair douanewetboek de thans geldende uitvoeringsbepalingen dient
over te nemen; dat het in het licht van de opgedane ervaring evenwel dienstig
is:
— op deze bepalingen enkele wijzigingen aan te brengen ter aanpassing aan
het Wetboek;
— de draagwijdte van enkele bepalingen, die thans beperkt is tot enkele
welbepaalde douaneregelingen, te verruimen ten einde met de algemene
werkingssfeer van het Wetboek rekening te houden;
— enkele voorschriften nauwkeuriger te formuleren voor een grotere
rechtszekerheid bij de toepassing daarvan;
dat de wijzigingen voornamelijk bepalingen betreffen met betrekking tot de
douaneschuld;
Overwegende dat het dienstig is de toepasbaarheid van artikel 791, lid 2, te
beperken tot 1 januari 1995 en vóór het verstrijken van die termijn deze
aangelegenheid in het licht van de opgedane ervaring opnieuw te onderzoeken;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité douanewetboek,

(1) PB nr. L 302 van 19. 10. 1992, blz. 1.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
DEEL I
ALGEMENE TOEPASSINGSBEPALINGEN

TITEL I
ALGEMENE BEPALINGEN
HOOFDSTUK 1
Definities
Artikel 1
In de zin van de onderhavige verordening wordt verstaan onder:
1) Wetboek: Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober
1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek;
!M6

2) carnet ATA: het in het kader van de ATA-Overeenkomst of van de
Overeenkomst van Istanboel vastgestelde internationale douanedocument
voor de tijdelijke invoer van goederen;
!B

3) comité: het Comité douanewetboek, zoals ingesteld bij artikel 247 van
het Wetboek;
4) Internationale Douaneraad: de organisatie opgericht bij het Verdrag
houdende instelling van een Internationale Douaneraad, gesloten te
Brussel op 15 december 1950;
5) gegevens ter identificatie van de goederen: enerzijds de in de handelspraktijk gebruikelijke gegevens ter identificatie van de goederen op grond
waarvan de douaneautoriteiten deze kunnen indelen in het tarief en,
anderzijds, de hoeveelheid van de goederen;
6) goederen waaraan elk handelskarakter vreemd is: goederen die
incidenteel onder een douaneregeling worden geplaatst en, gezien hun
aard en hoeveelheid, kennelijk zijn voorbehouden voor persoonlijk
gebruik door de geadresseerden of de vervoerders of de leden van hun
gezin, dan wel kennelijk zijn bestemd om als geschenk te worden
aangeboden;
7) handelspolitieke maatregelen: de niet-tarifaire maatregelen die in het
kader van de gemeenschappelijke handelspolitiek zijn vastgesteld bij
communautaire bepalingen van toepassing op in- en uitvoer van
goederen, zoals maatregelen van toezicht of vrijwaringsmaatregelen,
kwantitatieve beperkingen en invoer- of uitvoerverboden;
8) douanenomenclatuur: één van de in artikel 20, lid 6, van het Wetboek
bedoelde nomenclaturen;
9) geharmoniseerd systeem: het geharmoniseerde systeem inzake de
omschrijving en de codering van goederen;
10) Verdrag: Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap.
!M6

11) Overeenkomst van Istanboel: De Overeenkomst inzake de tijdelijke
invoer, gesloten te Istanboel op 26 juni 1990.
!M1

Artikel 1 bis
Voor de toepassing van de artikelen 16 tot en met 34 en 291 tot en met 308
worden de landen van de Benelux Economische Unie als één enkele Lid-Staat
aangemerkt.
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HOOFDSTUK 2
Beschikkingen
Artikel 2
Wanneer degene die een verzoek om een beschikking indient niet in staat is
alle voor het nemen van een beslissing op het verzoek benodigde bescheiden
en gegevens te verstrekken, zijn de douaneautoriteiten gehouden de tot hun
beschikking staande bescheiden en gegevens ambtshalve te verstrekken.
Artikel 3
Een beschikking betreffende zekerheidstelling die in het voordeel is van
degene die de verplichting op zich heeft genomen de gevorderde bedragen op
eerste schriftelijk verzoek van de douaneautoriteiten te voldoen, wordt
ingetrokken wanneer geen gevolg wordt gegeven aan genoemde verplichting.
Artikel 4
De intrekking geldt niet voor goederen die, op het tijdstip waarop de
intrekking van kracht wordt, reeds op grond van de ingetrokken vergunning
onder de regeling zijn geplaatst
De douaneautoriteiten kunnen evenwel eisen dat deze goederen binnen een
door hen vast te stellen termijn een van de toegelaten douanebestemmingen
krijgen.
!M1

HOOFDSTUK 3
Systemen voor automatische gegevensverwerking
Artikel 4 bis
1. De douaneautoriteiten kunnen toestaan dat op door hen te bepalen
voorwaarden en te stellen regels en met inachtneming van de beginselen van
de douanewetgeving, formaliteiten met behulp van systemen voor automatische gegevensverwerking worden vervuld.
Wordt verstaan onder:
— automatische gegevensverwerking:
a) het uitwisselen van genormaliseerde EDI-berichten met de douaneautoriteiten;
b) het in de systemen voor automatische gegevensverwerking van de
douane invoeren van de gegevens die voor het vervullen van de
betrokken formaliteiten noodzakelijk zijn;
— EDI (Electronic Data Interchange): de toezending van gestructureerde
gegevens volgens overeengekomen berichtnormen, langs elektronische
weg, van het ene systeem voor automatische gegevensverwerking naar
het andere,
— genormaliseerd bericht: een vooraf vastgestelde en aanvaarde structuur
voor de elektronische toezending van gegevens.
2. Toestemming om formaliteiten met behulp van systemen voor automatische gegevensverwerking te vervullen kan slechts worden verleend wanneer
met name maatregelen voor controle van de bron en voor de bescherming van
gegevens tegen ongeoorloofde toegang, verlies, wijziging of vernietiging zijn
genomen.
Artikel 4 ter
Wanneer de formaliteiten worden vervuld met behulp van systemen voor
automatische gegevensverwerking stellen de douaneautoriteiten vast door
welke techniek, die eventueel op het gebruik van codes berust, de
handtekening wordt vervangen.
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TITEL II
BINDENDE INLICHTINGEN
HOOFDSTUK 1
Definities
Artikel 5
In de zin van deze titel wordt verstaan onder:
1) bindende inlichting: een tariefinlichting of een inlichting inzake de
oorsprong die de administraties van alle Lid-Staten van de Gemeenschap
bindt wanneer de in de artikelen 6 en 7 omschreven voorwaarden zijn
vervuld;
2) aanvrager:
— van een tariefinlichting: elke persoon die bij de douaneautoriteiten
een verzoek om een bindende tariefinlichting heeft ingediend,
— van een oorsprongsinlichting: elke persoon die om gegronde redenen
bij de douaneautoriteiten een verzoek om een bindende oorsprongsinlichting heeft ingediend;
3) rechthebbende: de persoon op wiens naam de bindende inlichting wordt
verstrekt.
HOOFDSTUK 2
Procedure voor het verkrijgen van bindende inlichtingen — Kennisgeving
aan de aanvrager en mededeling van de inlichtingen aan de Commissie
Artikel 6
1. Het verzoek om een bindende inlichting geschiedt schriftelijk en wordt
gericht aan, hetzij de bevoegde douaneautoriteiten van de Lid-Staat,
respectievelijk Lid-Staten waar de bedoelde inlichting dient te worden
gebruikt, hetzij de bevoegde douaneautoriteiten van de Lid-Staat waar de
aanvrager is gevestigd.
2. Het verzoek om een bindende tariefinlichting mag slechts op één soort
goederen, dat om een bindende oorsprongsinlichting slechts op één soort
goederen en op één type oorsprongverlenende omstandigheden betrekking
mag hebben.
3.

A) Het verzoek om een bindende tariefinlichting dient met name de
volgende gegevens te bevatten:
a) de naam en het adres van de rechthebbende;
b) de naam en het adres van de aanvrager, wanneer deze niet tevens
de rechthebbende is;
c) de douanenomenclatuur waarin de goederen dienen te worden
ingedeeld. Wanneer de aanvrager de indeling van goederen in
een van de in artikel 20, lid 3, onder b) en lid 6, onder b) van het
Wetboek bedoelde nomenclaturen wenst te kennen, dient de
betreffende nomenclatuur uitdrukkelijk in zijn verzoek om een
bindende tariefinlichting te worden vermeld;
d) een gedetailleerde omschrijving van de goederen waardoor zij
kunnen worden geïdentificeerd en in de douanenomenclatuur
kunnen worden ingedeeld;
e) de samenstelling van de goederen en de onderzoekmethoden die
eventueel worden gebruikt om deze samenstelling te bepalen,
indien de indeling hiervan afhankelijk is;
f)

de eventuele beschikbaarstelling in de vorm van bijlagen, van
monsters, fotografische afbeeldingen, blauwdrukken, catalogi of
andere documentatie, die de douaneautoriteiten bij het vaststellen van de juiste indeling van de goederen in de douanenomenclatuur van nut kunnen zijn;

g) de beoogde indeling;
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h) een verklaring dat de aanvrager bereid is de douaneautoriteiten
desgevraagd van de eventueel bijgevoegde documentatie een
vertaling in de officiële taal of in een van de officiële talen van
de betrokken Lid-Staat te bezorgen;
i)

de vermelding van de gegevens die als vertrouwelijk zijn te
beschouwen;

j)

de vermelding door de aanvrager of bij zijn weten reeds een
bindende tariefinlichting voor identieke of gelijkaardige goederen in de Gemeenschap is gevraagd of verstrekt;

k) een verklaring dat de aanvrager ermee instemt dat de verstrekte
gegevens in een databank van de Commissie worden opgeslagen.
Onverminderd artikel 15 van het Wetboek zijn echter de in de
Lid-Staten inzake gegevensbescherming geldende bepalingen
van toepassing.
B) Het verzoek om een bindende oorsprongsinlichting dient de volgende
gegevens te bevatten:
a) de naam en het adres van de rechthebbende;
b) de naam en het adres van de aanvrager, wanneer deze niet tevens
de rechthebbende is;
c) de rechtsgrondslag in de zin van de artikelen 22 en 27 van het
Wetboek;
d) een gedetailleerde omschrijving van de goederen alsook de
tariefindeling daarvan;
e) indien nodig, de samenstelling van de goederen en de ter
bepaling van die samenstelling eventueel gebruikte onderzoekmethoden alsmede de prijs af fabriek van de goederen;
f)

de voor het vaststellen van de oorsprong vereiste gegevens, de
omschrijving van de in het betrokken produkt verwerkte
materialen alsmede de oorsprong, de tariefindeling en de waarde
daarvan en een opgave van de redenen (regels inzake wijziging
van tariefpost, toegevoegde waarde, omschrijving van de be- of
verwerking of elke andere specifieke regel) waarom het
betrokken produkt aan de gestelde voorwaarden voldoet; in het
bijzonder dient te worden vermeld welke oorsprongsregel juist
werd toegepast, en tevens de beoogde oorsprong van de
betrokken goederen;

g) de eventuele beschikbaarstelling in de vorm van bijlagen, van
monsters, fotografische afbeeldingen, blauwdrukken, catalogi of
andere documentatie 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;
h) een verklaring dat de aanvrager bereid is de douaneautoriteiten
desgevraagd een vertaling van de eventueel bijgevoegde documentatie in de officiële taal of in een van de officiële talen van
de betrokken Lid-Staat te bezorgen;
i)

de vermelding van de elementen die als vertrouwelijk dienen te
worden beschouwd, ongeacht of deze het algemene publiek dan
wel de administraties betreffen;

j)

de vermelding door de aanvrager of bij zijn weten reeds een
bindende tarief- of een bindende oorsprongsinlichting voor
goederen of materialen die identiek of gelijkaardig zijn aan de
onder d) of f) vermelde goederen of materialen, in de
Gemeenschap is gevraagd of verstrekt;

k) een verklaring dat de aanvrager ermee instemt dat de verstrekte
gegevens in een voor het publiek toegankelijke databank van de
Commissie worden opgeslagen. Onverminderd artikel 15 van het
Wetboek zijn echter de in de Lid-Staten inzake gegevensbescherming geldende bepalingen van toepassing.
4. Indien bij de ontvangst van het verzoek de douaneautoriteiten van oordeel
zijn dat het niet alle benodigde gegevens bevat om zich met kennis van zaken
te kunnen uitspreken, verzoeken zij de aanvrager hen de ontbrekende
gegevens te verstrekken. De in artikel 7 bedoelde termijnen van drie maanden,
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respectievelijk 150 dagen gaan in op het tijdstip waarop de douaneautoriteiten
over alle vereiste gegevens beschikken. Zij stellen de aanvrager van de
ontvangst van zijn verzoek en van de datum waarop genoemde termijn ingaat,
in kennis.
5. De lijst van de door de Lid-Staten aangewezen douaneautoriteiten waar
verzoeken om bindende tarief- of bindende oorsprongsinlichtingen moeten
worden ingediend of die deze inlichtingen verstrekken, wordt in de C-reeks
van het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt.
Artikel 7
1. Van de bindende inlichting wordt de aanvrager zo spoedig mogelijk
schriftelijk kennis gegeven:
a)

Wat de tariefinlichting betreft: indien drie maanden na de aanvaarding
van het verzoek om inlichtingen de bindende tariefinlichting de
aanvrager nog niet kon worden medegedeeld, stellen de douaneautoriteiten deze in kennis van de redenen van de vertraging alsmede van de
termijn waarbinnen zij van oordeel zijn de gevraagde bindende tariefinlichting te kunnen verstrekken.

b) Wat de oorsprongsinlichting betreft: deze dient de aanvrager uiterlijk
binnen 150 dagen na de datum van aanvaarding van de aanvraag te
worden verstrekt.
2. De kennisgeving geschiedt op een formulier waarvan het model in bijlage
1 (bindende tariefinlichting), respectievelijk in bijlage 1 bis (bindende
oorsprongsinlichting) is opgenomen. In deze kennisgevingen wordt vermeld
welke van de opgenomen gegevens als vertrouwelijk moeten worden
beschouwd. Van de in artikel 243 van het Wetboek bedoelde mogelijkheid
van beroep moet melding worden gemaakt.
Artikel 8
1. Een afschrift van de bindende tariefinlichting (exemplaar nr. 2 van bijlage
1) waarvan kennis is gegeven, en van de gegevens (exemplaar nr. 4 van bijlage
1) of een afschrift van de bindende oorsprongsinlichting en van de gegevens
worden door de douaneautoriteiten zo spoedig mogelijk aan de Commissie
toegezonden. Deze toezendingen geschieden langs wegen die de telematica
biedt.
2. De Commissie doet een Lid-Staat op daartoe verstrekkend verzoek zo
spoedig mogelijk de gegevens die op het afschrift van het formulier
voorkomen, en de andere daarmee verband houdende informatie toekomen.
Deze toezendingen geschieden langs wegen die de telematica biedt.
HOOFDSTUK 3
Verschillen tussen bindende inlichtingen
Artikel 9
Wanneer tussen twee of meer bindende inlichtingen verschillen worden
geconstateerd:
— plaatst de Commissie dit vraagstuk eigener beweging of op verzoek van
de vertegenwoordiger van een Lid-Staat op de agenda van de vergadering
van het Comité van de volgende maand of, indien dit niet mogelijk is, op
die van zijn eerst daaropvolgende vergadering;
— stelt de Commissie volgens de procedure van het Comité zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na de in het eerste streepje
bedoelde vergadering, een maatregel vast die de eenvormige toepassing
van de voorschriften op het gebied van, naargelang van het geval, de
nomenclatuur of de oorsprong garandeert.
2. Voor de toepassing van lid 1 worden als verschillend beschouwd, de
bindende oorsprongsinlichtingen die een verschillende oorsprong toekennen
aan goederen, welke:
— onder dezelfde tariefpost vallen en waarvan de oorsprong volgens
dezelfde oorsprongregels is vastgesteld,
en
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— volgens hetzelfde fabricageprocédé zijn verkregen.
HOOFDSTUK 4
Juridische draagwijdte van bindende inlichtingen
Artikel 10
1. Op de bindende inlichting mag, onverminderd de artikelen 5 en 64 van
het Wetboek, slechts door de rechthebbende een beroep worden gedaan.
2.

a) Wat de tariefinlichting betreft, kunnen de douaneautoriteiten eisen
dat de rechthebbende die voor de goederen welke het voorwerp van
inklaring zijn, in het bezit is van een bindende tariefinlichting, hen,
wanneer die rechthebbende de douaneformaliteiten vervult, van die
inlichting in kennis stelt.
b) Wat de oorsprongsinlichting betreft, kunnen de autoriteiten die
bevoegd zijn de toepasselijkheid van bindende oorsprongsinlichtingen te verifiëren, eisen dat de rechthebbende die, voor de goederen
welke het voorwerp van nagenoemde formaliteiten zijn, in het bezit
is van een bindende oorsprongsinlichting, hen, wanneer die rechthebbende enigerlei formaliteit vervult, van die inlichting in kennis
stelt.

3. De rechthebbende van een bindende inlichting mag zich voor bepaalde
goederen daarop slechts beroepen indien:
a)

Wat de tariefinlichting betreft, ten genoegen van de douaneautoriteiten
wordt vastgesteld dat deze goederen in alle opzichten aan de in de
voorgelegde inlichting opgenomen omschrijving beantwoorden.

b) Wat de oorsprongsinlichting betreft, ten genoegen van de in lid 2, onder
b), bedoelde autoriteiten wordt vastgesteld dat deze goederen in ieder
opzicht aan de in de overgelegde inlichtingen opgenomen omschrijving
en aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van de oorsprong
beantwoorden.
4. De douaneautoriteiten (voor de bindende tariefinlichtingen) of de in lid 2,
onder b), bedoelde autoriteiten (voor de bindende oorsprongsinlichtingen)
kunnen van de inlichting een vertaling in de officiële taal of in een van de
officiële talen van de betrokken Lid-Staat verlangen.
Artikel 11
De vanaf 1 januari 1991 door de douaneautoriteiten van een Lid-Staat
verstrekte bindende tariefinlichtingen binden onder dezelfde voorwaarden de
douaneautoriteiten van alle Lid-Staten.
Artikel 12
1. Onmiddellijk na de vaststelling van een van de in artikel 12, lid 5, van het
Wetboek genoemde besluiten of maatregelen dragen de douaneautoriteiten
ervoor zorg dat bindende inlichtingen nog uitsluitend overeenkomstig het
genoemde besluit of de genoemde maatregel worden verstrekt.
2.

a) Voor bindende tariefinlichtingen is de voor de toepassing van lid 1 in
aanmerking te nemen datum:
— wat de in artikel 12, lid 5, onder a), i) van het Wetboek bedoelde
verordeningen waarbij de douanenomenclatuur wordt gewijzigd,
betreft, die waarop zij van toepassing worden;
— wat de in artikel 12, lid 5, onder a), i), van het Wetboek bedoelde
verordeningen waarbij de indeling van goederen in de douanenomenclatuur wordt vastgesteld of gewijzigd, betreft, die
waarop zij in de L-reeks van het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen worden bekendgemaakt;
— wat de in artikel 12, lid 5, onder a), ii), van het Wetboek
bedoelde maatregelen betreffende wijziging van de toelichtingen
op de gecombineerde nomenclatuur betreft, die waarop zij in de
C-reeks van het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen worden bekendgemaakt;
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— wat de in artikel 12, lid 5, onder a), ii), van het Wetboek
bedoelde arresten van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen betreft, die waarop het arrest wordt gewezen;
— wat de in artikel 12, lid 5, onder a), ii), van het Wetboek
bedoelde maatregelen van de Werelddouaneorganisatie inzake
indelingsadviezen of wijziging van de toelichtingen op de
nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem betreft, die
waarop zij door de Commissie in de C-reeks van het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen worden
bekendgemaakt.
b) Voor bindende oorsprongsinlichtingen is de voor de toepassing van
lid 1 in aanmerking te nemen datum:
— wat de in artikel 12, lid 5, onder b), i), van het Wetboek bedoelde
verordeningen betreffende de definitie van het begrip oorsprong
van goederen en de in artikel 12, lid 5, onder b), ii), bedoelde
voorschriften betreft, die waarop zij van toepassing worden;
— wat de in artikel 12, lid 5, onder b), ii), van het Wetboek
bedoelde maatregelen betreffende de op communautair niveau
vastgestelde toelichtingen en adviezen betreft, die waarop zij in
de C-reeks van het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen worden bekendgemaakt;
— wat de in artikel 12, lid 5, onder b), ii), van het Wetboek
bedoelde arresten van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen betreft, die waarop het arrest wordt gewezen;
— wat de in artikel 12, lid 5, onder b), ii), van het Wetboek
bedoelde maatregelen van de Wereldhandelsorganisatie inzake
oorsprongsadviezen of toelichtingen betreft, die welke in de
mededeling van de Commissie in de C-reeks van het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen wordt vermeld;
— wat de in artikel 12, lid 5, onder b), ii), van het Wetboek
bedoelde maatregelen in verband met de bijlage bij de
Overeenkomst betreffende de oorsprongsregels van de Wereldhandelsorganisatie en de in het kader van internationale
overeenkomsten vastgestelde maatregelen betreft, die waarop
zij van toepassing worden.
3. De Commissie deelt de douaneautoriteiten zo spoedig mogelijk de data
mede waarop de in dit artikel bedoelde maatregelen en besluiten zijn
vastgesteld.
HOOFDSTUK 5
Het vervallen van de geldigheid van bindende inlichtingen
Artikel 13
Indien met toepassing van artikel 12, lid 4, tweede volzin, en lid 5, van het
Wetboek een bindende inlichting wordt ingetrokken of haar geldigheid
verliest, deelt de douaneautoriteit die deze inlichting heeft verstrekt, dit zo
spoedig mogelijk aan de Commissie mede.
Artikel 14
1. Wanneer de rechthebbende van een bindende inlichting die haar
geldigheid heeft verloren om redenen als bedoeld in artikel 12, lid 5, van
het Wetboek, zich gedurende een bepaalde periode overeenkomstig lid 6 van
dat artikel op deze inlichting wenst te beroepen, geeft hij de douaneautoriteiten daarvan kennis. Deze kennisgeving dient zo nodig vergezeld te gaan
van bewijsstukken aan de hand waarvan kan worden nagegaan of aan de ter
zake gestelde voorwaarden is voldaan.
2. In de uitzonderlijke gevallen waarin de Commissie overeenkomstig
artikel 12, lid 7, tweede alinea, van het Wetboek een van lid 6 van dat artikel
afwijkende maatregel heeft vastgesteld en in de gevallen waarin niet aan de in
lid 1 van het onderhavige artikel bedoelde voorwaarden om zich op een
bindende inlichting te kunnen beroepen is voldaan, geven de douaneautoriteiten daarvan de rechthebbende schriftelijk kennis.
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TITEL III
GUNSTIGE TARIEFBEHANDELING IN VERBAND MET DE AARD
VAN DE GOEDEREN
HOOFDSTUK I
Te denatureren goederen
Artikel 16
De tariefindeling onder de onderverdelingen van kolom 2 van de hierna
volgende tabel van de goederen in kolom 3 van deze tabel naast de genoemde
onderverdelingen is onderworpen aan de voorwaarde dat deze goederen op
zodanige wijze worden gedenatureerd dat zij ongeschikt zijn voor menselijke
consumptie, met behulp van, onderscheidenlijk, één van de in kolom 4 van
genoemde tabel aangeduide denatureringsmiddelen, gebruikt in de hoeveelheid die in kolom 5 van deze tabel voor elk van deze middelen is
aangegeven.

!B

Denatureringsmiddel
Volgnummer

(1)

GN-code

Omschrijving van de goederen

(2)

(3)

Benaming

Benaming-Minimumhoeveelheid
(in g) per 100 kg te
denatureren produkt

(4)

(5)

!M1
1

0408

Vogeleieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water Terpentijnolie
gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze
verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:
— eigeel:

0408 11

– – gedroogd:

0408 11 20

– – – ongeschikt voor menselijke consumptie

0408 19

– – ander:

0408 19 20

– – – ongeschikt voor menselijke consumptie

500

Lavendelolie

100

Rozemarijnolie

150

Betulaolie

100

Vismeel bedoeld bij onderverdeling 2301 20 00 van de gecombineerde nomenclatuur, dat
een karakteristieke geur bezit en een gehalte, berekend op het gewicht van de droge stof, van:
— 62,5 % ruwe protiden (proteïnen)
— 6 % ruwe lipiden (vetten)
5 000

– – gedroogd:

0408 91 20
0408 99

– – – ongeschikt voor menselijke consumptie
– – andere:

0408 99 20

– – – ongeschikt voor menselijke consumptie

1106

Meel en gries, van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post Visolie of olie uit vislevers, gefiltreerd, niet gedesodoriseerd, niet ontkleurd, zonder enige
0713, van sago en van wortels of knollen bedoeld bij post 0714; meel, toevoeging
gries en poeder van vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8:
– meel en gries van sago en van wortels of knollen bedoeld bij post 0714: Vismeel bedoeld bij onderverdeling 2301 20 00 van de gecombineerde nomenclatuur, dat
een karakteristieke geur bezit en een gehalte, berekend op het gewicht van de droge stof, van:

!B
2

1106 20
1106 20 10

– – gedenatureerd

— 62,5 % ruwe protiden (proteïnen)
— 6 % ruwe lipiden (vetten)

1 000

5 000
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– andere:
0408 91
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Denatureringsmiddel
Volgnummer

GN-code

Omschrijving van de goederen

Benaming
Chemische benaming of omschrijving

(1)

3

(2)

2501 00

(3)

Gebruikelijke benaming

Kleurindex (1)

(4)

Zout (keuken- en tafelzout en gedenatureerd zout daaronder begrepen) en Natriumzout van 4-sulfobenzeenazoresorci- Chrysoïne S
zuiver natriumchloride, ook indien in waterige oplossing; zeewater:
nol of natriumzout van 2,4-dihydroxyazobenzeen-4-sulfonzuur(kleur: geel)
– zout (steen-, klip- en mijnzout, zeezout, geraffineerd zout, met inbegrip Dinatriumzout van 1-(4’-sulfo-1’-fenylazo)-4- Echt geel AB
van bereid industrie-, keuken- en tafelzout) en zuiver natriumchloride, aminobenzeen-5-sulfonzuur(kleur: geel)
ook indien opgelost in water:

Minimumhoeveelheid(in g)per 100 kg
te denatureren produkt

(5)

14 270

6

13 015

6

16 290

1

– – ander:
2501 00 51

– – – gedenatureerd, dan wel bestemd voor ander industrieel gebruik Tetranatriumzout van 1-(4’-sulfo-1’-naftyla- Ponceau 6 R
(raffineren daaronder begrepen), met uitzondering van het con- zo)-2-naftol-3,6,8-trisulfonzuur
serveren of het bereiden van produkten voor menselijke of dierlijke
consumptie
Tetrabroomfluoresceïne (kleur: fluorescerend Eosine
geel)
Naftaleen

Naftaleen

Zeeppoeder

Zeeppoeder

45 380
0,5
—

250
1 000

—

30

IJzeroxide: het produkt dat ten minste 50 % IJzeroxide
Fe2O3 bevat, donkerrood tot bruin gekleurd
is en zo fijn verpulverd dat ten minste 90 %
ervan door een zeef met een maaswijdte van
0,10 mm gaat

—

250

Natriumhypochloriet

—

3 000

Natriumhypochloriet

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 12

—

Natriumdichromaat of kaliumdichromaat Natriumdichromaat of ka(kleur: geel)
liumdichromaat
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Denatureringsmiddel
Volgnummer

(1)

4

GN-code

Omschrijving van de goederen

(2)

(3)

Benaming

Minimumhoeveelheid(in g)per 100 kg
te denatureren produkt

(4)

(5)

3502
3502 10

Albuminen, albuminaten en andere derivaten van albuminen:
– ovoalbumine:

Rozemarijnolie (uitsluitend voor vloeibare albuminen)
Ruwe kamferolie (voor vloeibare en niet-vloeibare albuminen)

150
2 000

3502 10 10

– – ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke consumptie

Witte kamferolie (voor vloeibare en niet-vloeibare albuminen)

2 000

3502 90

– andere:

Natriumazide (voor vloeibare en niet-vloeibare albuminen)

100

– – albuminen, andere dan ovoalbumine:

Diëthanolamine (uitsluitend voor niet-vloeibare albuminen)

6 000

3502 90 10
– – – ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke consumptie
(1) De nummers in deze kolom verwijzen naar de „Rewe Colour Index”, derde editie (1971), Bradford, Engeland.
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Artikel 17
Het denatureren dient zodanig te geschieden dat het te denatureren produkt en
het denatureringsmiddel een homogeen mengsel vormen en de bestanddelen
daarvan niet meer op lonende wijze kunnen worden afgescheiden.
Artikel 18
In afwijking van artikel 16 kan elke Lid-Staat de voorlopige toestemming
geven tot het gebruik van een denatureringsmiddel dat niet in kolom 4 van de
in dat artikel bedoelde tabel is opgenomen. In een dergelijk geval deelt de
betrokken Lid-Staat dit binnen 30 dagen aan de Commissie mede, met opgave
van nauwkeurige gegevens omtrent samenstelling en hoeveelheid. De
Commissie geeft hiervan zo spoedig mogelijk kennis aan de andere
Lid-Staten.
Dit vraagstuk wordt aan het Comité voorgelegd.
Indien het Comité niet binnen 18 maanden na de datum van ontvangst van de
mededeling door de Commissie heeft beslist dat het desbetreffende
denatureringsmiddel in kolom 4 van de genoemde tabel wordt opgenomen,
mag het denatureringsmiddel na afloop van deze termijn in geen enkele
Lid-Staat meer worden gebruikt.
Artikel 19
Dit hoofdstuk laat het bepaalde in Richtlijn 70/524/EEG van de Raad (1)
onverlet.
HOOFDSTUK 2
Voorwaarden voor de tariefindeling van bepaalde goederen als zaaigoed
Artikel 20
De in de derde kolom van onderstaande tabel genoemde goederen worden
onder de voorwaarden van de artikelen 21 tot en met 24 ingedeeld onder de
dienovereenkomstige onderverdelingen van de tweede kolom van die tabel.

Volgnummer

1
2

GN-code

0701

Omschrijving van de goederen

Aardappelen, vers of gekoeld:

0701 10 00

– pootaardappelen

0712

Gedroogde groenten, ook indien in stukken of in
schijvengesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm,
doch niet op andere wijze bereid:

0712 90

– andere groenten; mengsels van groenten:
– – suikermaïs (Zea mays var. saccharata):

3

4

0712 90 11

– – – hybriden, bestemd voor zaaidoeleinden

1001

Tarwe en mengkoren:

1001 90
1001 90 10

– andere:
– – spelt, bestemd voor zaaidoeleinden

1005

Maïs:

1005 10

– zaaigoed:
– – hybriden:

5

6

1005 10 11

– – – dubbele hybriden en top-cross hybriden

1005 10 13

– – – drieweg-hybriden

1005 10 15

– – – enkele hybriden

1005 10 19
1006

– – – andere
Rijst:

1006 10

– padie:

1006 10 10

– – bestemd voor zaaidoeleinden

1007 00

Graansorgho:

1007 00 10

– hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

(1) PB nr. L 270 van 14. 2. 1970, blz. 1.
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Volgnummer

GN-code

Omschrijving van de goederen

7

1201 00
1201 00 10

Sojabonen, ook indien gebroken:
– bestemd voor zaaidoeleinden

8

1202

Grondnoten, niet gebrand of op andere wijze door
verhitting bereid, ook indien gedopt of gebroken:

1202 10

– in de dop:

9
10

1202 10 10

– – bestemd voor zaaidoeleinden

1204 00

Lijnzaad, ook indien gebroken:

1204 00 10

– bestemd voor zaaidoeleinden

1205 00

Kool- en raapzaad, ook indien gebroken:

1205 00 10

– bestemd voor zaaidoeleinden

11

1206 00
1206 00 10

Zonnebloempitten, ook indien gebroken:
– bestemd voor zaaidoeleinden

12

1207

Andere oliehoudende zaden en vruchten, ook indien
gebroken:

1207 10

– palmnoten en palmpitten:

1207 10 10

– – bestemd voor zaaidoeleinden

1207 20

– katoenzaad:

1207 20 10

– – bestemd voor zaaidoeleinden

1207 30

– ricinuszaad:

1207 30 10

– – bestemd voor zaaidoeleinden

15

1207 40
1207 40 10

– sesamzaad:
– – bestemd voor zaaidoeleinden

16

1207 50

– mosterdzaad:

1207 50 10

– – bestemd voor zaaidoeleinden

1207 60

– saffloerzaad:

1207 60 10

– – bestemd voor zaaidoeleinden

13
14

17

– andere:
18

1207 91

– – papaverzaad:

19

1207 91 10
1207 92

– – – bestemd voor zaaidoeleinden
– – kariténoten:

1207 92 10

– – – bestemd voor zaaidoeleinden

1207 99

– – andere:

1207 99 10

– – – bestemd voor zaaidoeleinden

20

Artikel 21
Pootaardappelen moeten voldoen aan de voorwaarden en bepalingen die op
grond van artikel 15 van Richtlijn 66/403/EEG van de Raad (1) zijn
vastgesteld.

Artikel 22
Suikermaïs, spelt, maïshybriden voor zaaidoeleinden, rijst en sorghohybriden,
bestemd voor zaaidoeleinden, moeten voldoen aan de voorwaarden en
bepalingen die op grond van artikel 16 van Richtlijn 66/402/EEG van de
Raad (2) zijn vastgesteld.

Artikel 23
Oliehoudende zaden en vruchten, bestemd voor zaaidoeleinden, moeten
voldoen aan de voorwaarden en bepalingen die op grond van artikel 15 van
Richtlijn 69/208/EEG van de Raad (3) zijn vastgesteld.
(1) PB nr. 125 van 11. 7. 1966, blz. 2320/66.
(2) PB nr. 125 van 11. 7. 1966, blz. 2309/66.
(3) PB nr. L 169 van 10. 7. 1969, blz. 3.
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Artikel 24
Suikermaïs, spelt, maïshybriden, rijst, sorghohybriden, oliehoudende zaden en
vruchten, van de soorten die niet onder de werkingssfeer van de Richtlijnen
66/402/EEG en 69/208/EEG vallen, worden slechts onder de in artikel 20
genoemde onderverdelingen ingedeeld indien de belanghebbende ten
genoegen van de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten aantoont dat deze
produkten daadwerkelijk voor zaaidoeleinden zijn bestemd.
HOOFDSTUK 3
Voorwaarde voor de tariefindeling van builgaas als niet-geconfectioneerd
artikel
Artikel 25
Voor de tariefindeling van builgaas, niet geconfectioneerd, in onderverdeling
5911 20 00 van de gecombineerde nomenclatuur geldt de voorwaarde dat het
weefsel wordt voorzien van herkenningstekens zoals hierna is aangegeven.
Het herkenningsteken, dat bestaat uit een rechthoek met twee diagonalen,
dient met regelmatige tussenruimten in beide randen van het weefsel —
waarbij de zelfkanten worden vrijgelaten — te worden aangebracht, zodanig
dat de afstand tussen twee op elkaar volgende tekens, gemeten tussen hun
buitenste zijden, ten hoogste 1 m bedraagt en dat de tekens in de ene rand ten
opzichte van die in de andere rand telkens met een halve afstand verspringen.
(Het midden van elk teken moet even ver zijn verwijderd van het midden van
de dichtstbijzijnde twee tekens die er tegenover liggen in de andere rand.)
Ieder teken moet zo worden aangebracht dat de langste zijden van de
rechthoek parallel lopen met de ketting van het weefsel. (Zie onderstaande
schets.)

De dikte van de lijnen die het herkenningsteken vormen, bedraagt voor de
zijden 5 mm en voor de diagonalen 7 mm. De afmetingen van de rechthoek,
gemeten aan de buitenkant van de lijnen, bedragen ten minste 8 cm voor de
lengte en 5 cm voor de breedte.
De tekens moeten in één kleur worden gedrukt, onuitwisbaar zijn en
contrasteren met de kleur van het weefsel.
HOOFDSTUK 4
Goederen waarvoor een certificaat van echtheid, een kwaliteitscertificaat of
een ander certificaat dient te worden overgelegd
Artikel 26
1. De tariefindeling, onder de onderverdelingen van kolom 2 van de hierna
volgende tabel, van de goederen die in kolom 3 van deze tabel naast de
genoemde onderverdelingen zijn vermeld en die worden ingevoerd uit de in
kolom 5 van deze tabel genoemde landen, is afhankelijk van de indiening van
certificaten die aan de in de artikelen 27 tot en met 34 gestelde eisen voldoen.
Deze certificaten, die naast de volgnummers in kolom 4 van de hierna
volgende tabel zijn vermeld, zijn in de bijlagen 2 tot en met 8 opgenomen.
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Het gaat om zogenaamde certificaten van echtheid voor druiven, whisky, en
tabak; van benaming van oorsprong voor wijn en van kwaliteit; voor
natriumnitraat.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 wordt voor Port-, Madeira- en
Sherrywijn en voor Moscatel de Setubal, ingedeeld onder de GN-codes
2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41 en 2204 29 51, het overeenkomstig
artikel 9, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 986/89 van de Commissie (1)
afgegeven en gewaarmerkte goedgekeurde handelsdocument overgelegd in de
plaats van het certificaat van benaming van oorsprong.
3. De tabak die op het tijdstip van het in het vrije verkeer brengen op grond
van een Gemeenschapsvoorschrift in aanmerking komt voor vrijstelling van
de douanerechten, dient echter zonder overlegging van een certificaat van
echtheid onder de GN-codes 2401 10 10 tot en met 2401 10 49 en
2401 20 10 tot en met 2401 20 49 te worden ingedeeld. Bedoeld certificaat
mag voor voornoemde tabakssoorten niet worden afgegeven noch aanvaard
wanneer verschillende soorten in één onmiddellijke verpakking worden
3
aangeboden. "M1

!M1

!B

3 bis. Bedoeld certificaat mag voor de in volgnummer 6 van de
hiernavolgende tabel bedoelde tabakssoorten, wanneer verschillende soorten
in eenzelfde onmiddellijke verpakking worden aangeboden, niet worden
afgegeven noch aanvaard.
4. Met betrekking tot de goederen van volgnummer 6 in de hierna volgende
tabel wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan onder:
a)

tabak van de soort Virginia, „flue-cured”: tabak die is gedroogd in
kunstmatige atmosferische omstandigheden met behulp van een procédé
met warmte- en ventilatieregeling en waarbij elk contact tussen de rook
en de tabaksbladeren wordt vermeden; de gedroogde tabak heeft dan
gewoonlijk een citroengele tot zeer donker oranje of rode kleur. Andere
kleuren en combinaties van kleuren zijn dikwijls een gevolg van de
rijpheidsgraad, de teeltwijze of de droogtechniek;

b) tabak van de soort Burley, Burleyhybriden daaronder begrepen, „lightair-cured”, tabak die met warme lucht is gedroogd in natuurlijke
atmosferische omstandigheden en die geen rookgeur heeft wanneer van
extra warmte of van een bijkomende luchtstroom gebruik werd gemaakt;
de bladeren variëren van taankleurig tot roodachtig. Andere kleuren en
combinaties van kleuren zijn dikwijls een gevolg van de rijpheidsgraad,
de teeltwijze of de droogtechniek;
c)

tabak van de soort Maryland, „light-air-cured”, tabak die met warme
lucht is gedroogd in natuurlijke atmosferische omstandigheden en die
geen rookgeur heeft wanneer van extra warmte of van een bijkomende
luchtstroom gebruik werd gemaakt; de bladeren variëren van lichtgeel tot
diep kersrood. Andere kleuren en combinaties van kleuren zijn dikwijls
een gevolg van de rijpheidsgraad, de teeltwijze of de droogtechniek;

d) „fire-cured” tabak: tabak die met warme lucht is gedroogd in kunstmatige atmosferische omstandigheden boven open houtvuren, waarbij de
rook van het hout gedeeltelijk door de tabak is opgenomen. Bladeren van
fire-cured; tabak zijn dikker dan bladeren van Burley, flue-cured;, of
Maryland, van het overeenkomstige deel van de plant. De kleuren
variëren van geelbruin tot zeer donker bruin. Andere kleuren en
combinaties van kleuren zijn dikwijls een gevolg van de rijpheidsgraad,
de teeltwijze of de droogtechniek.

(1) PB nr. L 106 van 18. 4. 1989, blz. 1.
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Instantie van afgifte
Volgnummer

(1)

1

GN-code

Omschrijving van de goederen

(2)

(3)

0806

Druiven, rozijnen en krenten:

0806 10

– druiven:
– – voor tafelgebruik:

0806 10 11

– – – – van de soort Empereur (Vitis vinifera c.v.), van
1 december tot en met 31 januari

2106

Produkten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

Nummer- van
de bijlage

Land van uitvoer

Benaming

Plaats van vestiging

(4)

(5)

(6)

(7)

2

Verenigde Staten van Ministerie van Landbouw van de Verenigde Staten of bevoegde kantoren W a s h i n g t o n
DC
Amerika
daarvan (1)

3

Zwitserland

Union suisse du commerce de fromage SA/Schweizerische Käse-Union AG/ Bern
Unione svizzera per il commercio del formaggio SA

"A1
3

"A1

– – – van 1 november tot en met 14 juli:

2

2106 90

– andere:

2106 90 10

– – preparaten, „fondues” genaamd

3

"A1
3
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Instantie van afgifte
Volgnummer

GN-code

Omschrijving van de goederen

Nummer- van
de bijlage

Benaming
Plaats van vestiging

Land van uitvoer
Benaming van de wijn

(1)

3

(2)

(3)

2204

Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is
toegevoegd daaronder begrepen; druivemost, andere
dan bedoeld bij post 2009:
– andere wijn: druivemost waarvan de gisting door
toevoegen van alcohol is verhinderd of gestuit:

2204 21

– – in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l:
– – – andere:

(4)

(5)

(6)

(7)

– – – – met een effectief alcohol-volumegehalte van
meer dan 15 doch niet meer dan 18 % vol:
2204 21 41

– – – – – Tokayerwijn (Aszu en Szamorodni)

4

Hongarije

Tokay (Aszu, Szamorod- Orszagos Borminosito Intezet Budapest, II, Franke Boedapest
1, Leo Utca 1 (Nationaal instituut voor de
ni)
kwalificatie van wijnen)

– – – – met een effectief alcohol-volumegehalte van
meer dan 18 doch niet meer dan 22 % vol:
– – – – – Tokayerwijn (Aszu en Szamorodni)
– – andere:
– – – andere:
– – – – met een effectief alcohol-volumegehalte van
meer dan 15 doch niet meer dan 18 % vol:
2204 29 45

– – – – – Tokayerwijn (Aszu en Szamorodni)
– – – – met een effectief alcohol-volumegehalte van
meer dan 18 doch niet meer dan 22 % vol:

2204 29 55

– – – – – Tokayerwijn (Aszu en Szamorodni)
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2204 21 51
2204 29

!B

Instantie van afgifte
Volgnummer

(1)

4

GN-code

Omschrijving van de goederen

(2)

(3)

2208

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die
gedistilleerde alcohol bevatten; samengestelde alcoholische preparaten van de soort gebruikt voor de
vervaardiging van dranken:

2208 30

– whisky:

Nummer- van
de bijlage

Land van uitvoer

Benaming

Plaats van vestiging

(4)

(5)

(6)

(7)

Verenigde Staten van United States Department of the Treasury, Bureau of Alcohol, Tobacco and W a s h i n g t o n
DC
Amerika
Firearms, of de bevoegde regionale diensten ervan (1)

– – zogenaamde Bourbonwhisky, in verpakkingen
inhoudende:
2208 30 11

– – – niet meer dan 2 l

2208 30 19

– – – meer dan 2 l

2401

Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak; afvallen van
tabak:

2401 10

– ongestripte tabak:

"A1
3
6

2401 10 10

– – – van de soort Virginia, flue cured

2401 10 20

– – – tabak van de soort Burley, Burleyhybriden
daaronder begrepen, light air cured

Verenigde Staten van Tobacco Association of the United States of de officiële agentschappen (1)
Amerika
Canada

Raleigh, North
Carolina

Directorate General Food Production and Inspection, Agriculture Branch, Ottawa
Canada, of de officiële agentschappen daarvan (1)

Direction générale de la production et de l’inspection, section agriculture,
Canada, of de officiële agentschappen daarvan (1)

Cámara del Tabaco de Salta of de officiële agentschappen daarvan (1)

Salta

– – – fire cured:

Cámara del Tabaco de Jujuy of de officiële agentschappen daarvan (1)

San Salvador
de Jujuy

2401 10 41

– – – – van de soort Kentucky

Cámara de Comercio Exterior de Misiones of de officiële agentschappen Posadas
daarvan (1)

2401 10 49

– – – – andere

2401 20

– geheel of gedeeltelijk gestripte tabak:

2401 10 30

– – – tabak van de soort Maryland,light air cured

Argentinië

Bangladesh

Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Extension, Cash Crop Dacca
Division, of de officiële agentschappen daarvan (1)
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– – tabak van de soort Virginia, flue cured, tabak van
de soort Burley, Burleyhybriden daaronder begrepen, light air cured; tabak van de soort
Maryland, light air cured en fire cured:

7

!B

(1)

(2)

6 (vervolg)

(3)

– – tabak van de soort Virginia, flue cured abak van
de soort Burley, Burleyhybriden daaronder begrepen, light air cured; tabak light air cured van
de soort Maryland, en fire cured tabak:
2401 20 10

– – – van de soort Virginia, flue cured

2401 20 20

– – – van de soort Burley, Burleyhybriden daaronder
begrepen, light air cured

2401 20 30

– – – van de soort Maryland, light air cured
– – – fire cured:

(4)

(5)

Brazilië

(6)

"M1 — Secretariat do Comércio Exterior 3 of de officiëleagentschappen "M1 Rio de
daarvan (1)
Janeiro 3

"M1 — Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul 3 of de officiële
agentschappen daarvan (1)
"M1 — Federação das Indústrias do Estado do Paraná 3 of de officiële
agentschappen daarvan (1)
"M1 — Federaçáo das Indústrias do Estado do de Santa Catarina 3 of de
officiële agentschappen daarvan (1)
China

(7)

"M 1 Por t o
Alegre 3
"M1 Curitiba
3
"M1 Florianópolis 3

Shanghai Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People’s Shanghai
Republic of China of de officiële agentschappen daarvan (1)

2401 20 41

– – – – van de soort Kentucky

Shandong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People’s Qingdao
Republic of China of de officiële agentschappen daarvan (1)

2401 20 49

– – – – andere

Hubei Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People’s Hankou
Republic of China of de officiële agentschappen daarvan (1)
Guangdong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People’s Guangzhou
Republic of China of de officiële agentschappen daarvan (1)
Liaoning Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People’s Dalian
Republic of China of de officiële agentschappen daarvan (1)
Yunnan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People’s Kunming
Republic of China of de officiële agentschappen daarvan (1)

Hainan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People’s Hainan
Republic of China of de officiële agentschappen daarvan (1)
Colombia
Zuid-Korea

Superintendencia de Industria y Comercio — División de Control de Normas y Bogota
Calidades of de officiële agentschappen daarvan (1)
"M1 Korea Tobacco and Ginseng Corporation 3 of de officiële agent- " M1 Taejon
3
schappen daarvan (1)

Cuba

Empresa Cubana del Tabaco (Cubatabaco) of de officiële agentschappen Havanna
daarvan (1)

Guatemala

Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía of de Ciudad de Guaofficiële agentschappen daarvan (1)
temala

India

Tobacco Board of de officiële agentschappen daarvan (1)

Indonesië

Lembaga Tembakau of de officiële agentschappen daarvan (1):

Guntur

— Lembaga Tembakau
Sumatra Utara

Medan

— Lembaga Tembakau
Java Tengah

Sala
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Shenzhan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People’s Shenzhan
Republic of China of de officiële agentschappen daarvan (1)

!B

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6 (vervolg)

7

3102
3102 50

Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen:
– natriumnitraat:
– – natuurlijk natriumnitraat

3105

Minerale of chemische meststoffen die twee of drie
van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor
en kalium bevatten; andere meststoffen; produkten
bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke
vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg:

3105 90

– andere:

3105 90 10

(7)

— Lembaga Tembakau
Java Timur I

Soerabaja

— Lembaga Tembakau
Java Timur II

Jember

Mexico

Secretaria de Comercio of de officiële agentschappen daarvan (1)

Mexico City

Filippijnen

Philippine Virginia Tobacco Administration of de officiële agentschappen Quezon City
daarvan (1)

Sri Lanka

Department of Commerce of de officiële agentschappen daarvan (1)

Zwitserland

Administration fédérale des douanes, section de l’imposition du tabac, of de Bern
officiële agentschappen daarvan (1)

Thailand

Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, of de officiële Bangkok
agentschappen daarvan (1)

Chili

Servicio National de Geologia y Mineria

– – natuurlijk kaliumhoudend natriumnitraat zijnde
een natuurlijk mengsel van natriumnitraat en
kaliumnitraat (waarvan het gedeelte aan kaliumnitraat niet meer dan 44 gewichtspercenten
bedraagt) met een totaal gehalte aan stikstof van
niet meer dan 16,30 gewichtspercenten, berekend
op het droge kristalwatervrije product
(1) Wanneer een officieel agentschap niet in dezelfde plaats gevestigd is als de hoofdzetel van de met de afgifte belaste instantie, die naast de naam van de instelling in kolom
7 is vermeld, deelt het in kolom 5 vermelde betrokken land de benaming en plaats van vestiging van dit officiële agentschap aan de Commissie mede. Deze laatste stelt de
douaneautoriteiten van de Lid-Staten hiervan in kennis.

Colombo

Santiago
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3102 50 10

8

(6)
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Artikel 27
1. De certificaten stemmen overeen met de modellen in de bijlagen die zijn
aangegeven in kolom 4 van de bij artikel 26 bedoelde tabel. Zij worden
gedrukt en ingevuld in één van de officiële talen van de Europese
Economische Gemeenschap, alsmede, in voorkomend geval, in de officiële
taal of in één van de officiële talen van het land van uitvoer.
2.

De afmetingen van het certificaat bedragen ca. 210 × 297 mm.

Het te gebruiken papier moet:
— voor de onder volgnummer 3 van de bij artikel 26 bedoelde tabel
vermelde goederen, wit zijn en houtvrij, zodanig gelijmd dat het goed te
beschrijven is en ten minste 55 en ten hoogste 65 g per m2 wegen.De
voorzijde van het certificaat is voorzien van een roze, geguillocheerde
onderdruk welke vervalsing met behulp van mechanische of chemische
middelen zichtbaar maakt;
!A1

— voor de onder de volgnummer 4 van de bij artikel 26 bedoelde tabel
bedoelde goederen, wit zijn, met gele randen, en ten minste 40 g per m2
wegen;
!B

— voor de overige in de tabel vermelde goederen, wit zijn en ten minste 40 g
per m2 wegen.
3. Voor de onder volgnummer 3 van de bij artikel 26 bedoelde tabel
vermelde goederen mogen de randen van het certificaat over een buitenstrook
van ten hoogste 13 mm breed van siermotieven voorzien zijn.
4. Voor de onder de volgnummers 1 en 2 van de bij artikel 26 bedoelde tabel
vermelde goederen wordt het certificaat opgesteld in één origineel en twee
afschriften. Het te gebruiken papier is wit voor het origineel, roze voor het
eerste afschrift en geel voor het tweede afschrift.
5. Voor de onder volgnummer 2 van de in artikel 26 bedoelde tabel
vermelde goederen wordt elk certificaat van een volgnummer voorzien, dat
door de met de afgifte belaste instelling wordt toegekend, gevolgd door de
nationaliteitsletters van deze instelling. De afschriften dragen hetzelfde
volgnummer en dezelfde nationaliteitsletters als het origineel.
6. De douaneautoriteiten van de Lid-Staat waar de goederen voor het vrije
verkeer worden aangegeven, kunnen een vertaling van het certificaat eisen.
Artikel 28
Het certificaat wordt hetzij met de schrijfmachine hetzij met de hand
ingevuld. In het laatste geval dient dit met inkt en in blokletters te geschieden.
Artikel 29
1. Het certificaat of, bij de voorgenomen splitsing van een zending van
goederen van de volgnummers 1, 6 en 7 van de bij artikel 26 bedoelde tabel,
de in artikel 34 bedoelde fotokopie wordt binnen de hierna genoemde
termijnen, te rekenen vanaf de dag van afgifte van het certificaat, aan de
douaneautoriteiten van de Lid-Staat van invoer overgelegd, samen met de
goederen waarop dit certificaat of deze fotokopie betrekking heeft:
— twee maanden voor de goederen van volgnummer 2 van de in artikel 26
bedoelde tabel,
— drie maanden voor de goederen van de volgnummers 1, 3 en 4 van
genoemde tabel,
!A1

— zes maanden voor de goederen van het volgnummer 7 van genoemde
tabel;
!B

— 24 maanden voor de goederen van volgnummer 6 van genoemde tabel.
2.

Voor de goederen van volgnummer 2 van de bij artikel 26 bedoelde tabel:

— wordt het eerste afschrift van het certificaat de betrokken autoriteiten
samen met het origineel overgelegd;
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— wordt het tweede afschrift van het certificaat rechtstreeks door de met de
afgifte belaste instantie aan de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat van
invoer gezonden.
Artikel 30
1. Een certificaat is slechts geldig indien het naar behoren is geviseerd door
een met de afgifte belaste instantie die in kolom 6 van de bij artikel 26
bedoelde tabel voorkomt.
2. Een certificaat is naar behoren geviseerd wanneer plaats en datum van
afgifte op het certificaat zijn vermeld en het stempel van de met de afgifte
belaste instantie en de handtekening van de tot ondertekening bevoegde
persoon of personen op het certificaat voorkomen.
Artikel 31
1. Een met de afgifte belaste instantie kan slechts in de in artikel 26
bedoelde tabel voorkomen indien zij:
a)

als zodanig door het land van uitvoer is erkend;

b) zich ertoe verplicht de in de certificaten voorkomende gegevens te
verifiëren;
c)

zich ertoe verplicht de Commissie en de Lid-Staten, op verzoek, alle
nodige inlichtingen te verstrekken om de in de certificaten voorkomende
gegevens te kunnen beoordelen.

2. De in artikel 26 bedoelde tabel wordt herzien wanneer aan de in lid 1,
onder a), bedoelde voorwaarde niet meer wordt voldaan of wanneer een met
de afgifte belaste instantie één van de verplichtingen die zij op zich heeft
genomen, niet nakomt.
Artikel 32
De bij de aangifte(n) voor het vrije verkeer overgelegde facturen worden
voorzien van het (de) volgnummer(s) van de desbetreffende certificaten.
Artikel 33
De landen die zijn vermeld in kolom 5 van de bij artikel 26 bedoelde tabel
doen de Commissie een specimen toekomen van de afdruk van de stempels
die door de met de afgifte belaste instanties, alsmede, in voorkomend geval,
door hun officiële agentschappen worden gebruikt. De Commissie geeft deze
inlichtingen door aan de douaneautoriteiten van de Lid-Staten.
Artikel 34
Voor de goederen van de volgnummers 1, 6 en 7 van de bij artikel 26 bedoelde
tabel dient, bij splitsing van de zending, voor elke partij van de gesplitste
zending een fotokopie te worden gemaakt van het originele certificaat. De
fotokopieën en het originele certificaat dienen te worden overgelegd aan het
douanekantoor waar de goederen zich bevinden.
Iedere fotokopie dient de naam en het adres van de geadresseerde van de partij
te bevatten en te worden voorzien van de vermelding in rood „Uittreksel
geldig voor … kg” (in cijfers en letters), alsmede van de plaats en datum van
de splitsing. Deze vermeldingen worden gewaarmerkt door de afdruk van de
dienststempel van het douanekantoor en door ondertekening door de
bevoegde douaneambtenaar. Het originele certificaat dient van een passende
aantekening met betrekking tot de splitsing van de zending te worden
voorzien en door het betrokken douanekantoor te worden bewaard.
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TITEL IV
OORSPRONG VAN GOEDEREN
HOOFDSTUK I
Niet-preferentiële oorsprong
Afdeling 1
Be- of verwerking die het karakter van produkt van oorsprong verleent
Artikel 35
In dit hoofdstuk wordt bepaald welke be- of verwerkingen van, enerzijds,
textielstoffen en textielwaren van afdeling XI van de gecombineerde
nomenclatuur en van, anderzijds, bepaalde andere produkten dan textielstoffen en textielwaren geacht worden te beantwoorden aan de criteria van
artikel 24 van het Wetboek, waardoor deze produkten het karakter verkrijgen
van produkt van oorsprong uit het land waar de be- of verwerkingen hebben
plaatsgevonden.
Onder „land” wordt, al naar gelang van het geval, een derde land of de
Gemeenschap verstaan.
Onderafdeling 1
Textielstoffen en textielwaren van afdeling XI van de gecombineerde
nomenclatuur
Artikel 36
De volledige verwerking, als in artikel 37 beschreven, van textielstoffen en
textielwaren die onder afdeling XI van de gecombineerde nomenclatuur
worden ingedeeld, wordt beschouwd als een be- of verwerking waardoor het
produkt het karakter van produkt van oorsprong verkrijgt in de zin van artikel
24 van het Wetboek.
Artikel 37
Een be- of verwerking als gevolg waarvan de verkregen producten onder een
andere post van de gecombineerde nomenclatuur worden ingedeeld dan elk
van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, wordt als een
volledige verwerking beschouwd.
Wat de produkten in bijlage 10 betreft, wordt evenwel slechts de be- of
verwerking die in kolom 3 van deze bijlage naast elk verkregen produkt is
beschreven als een volledige verwerking beschouwd, ongeacht het feit of deze
al dan niet leidt tot een wijziging van post.
De wijze waarop de regels in bijlage 10 worden toegepast, is omschreven in
de inleidende aantekeningen in bijlage 9.
Artikel 38
Voor de toepassing van het voorgaande artikel worden de volgende be- of
verwerkingen steeds als ontoereikend beschouwd om de oorsprong te
verlenen, ongeacht of deze al dan niet leiden tot een wijziging van post:
a)

behandelingen welke dienen om de produkten tijdens vervoer en opslag
in goede staat te bewaren (luchten, uitleggen, drogen, verwijderen van
beschadigde delen en soortgelijke behandelingen);

b) eenvoudige handelingen zoals stofvrij maken, zeven, sorteren, rangschikken, samenvoegen (daaronder begrepen het samenstellen van sets),
wassen en snijden;
c)

i)

veranderen van verpakking, splitsen en samenvoegen van colli,

ii) eenvoudig verpakken in zakken, omhulsels, blikken, bevestigen op
plankjes enz. en alle andere eenvoudige verpakkingshandelingen;
d) aanbrengen op de producten zelf of op hun verpakking van merken,
etiketten of andere herkenningstekens;
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e)

eenvoudig samenvoegen van delen tot een volledig produkt;

f)

combinaties van twee of meer van de onder a) tot en met e) genoemde
handelingen.
Onderafdeling 2

Andere produkten dan textielstoffen en textielwaren van afdeling XI van
de gecombineerde nomenclatuur
Artikel 39
Van de verkregen produkten genoemd in bijlage 11, wordt de in kolom 3 van
deze bijlage genoemde be- of verwerking beschouwd als een be- of
verwerking waardoor de oorsprong wordt verkregen overeenkomstig artikel
24 van het Wetboek.
De wijze waarop de regels in bijlage 11 worden toegepast is omschreven in de
inleidende aantekeningen van bijlage 9.
Onderafdeling 3
Gemeenschappelijke bepalingen voor alle produkten
Artikel 40
Wanneer in de lijsten van de bijlagen 10 en 11 is bepaald dat het karakter van
produkt van oorsprong wordt verkregen indien de waarde van de gebruikte
materialen die niet van oorsprong zijn een bepaald percentage van de prijs af
fabriek van de verkregen produkten niet overschrijdt, wordt dit percentage als
volgt berekend:
— „waarde” betekent 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 controleerbare prijs
die voor deze materialen in het land van verwerking is betaald,
— „prijs af fabriek” betekent de prijs af fabriek van het verkregen produkt
verminderd met alle binnenlandse belastingen die zijn of kunnen worden
terugbetaald wanneer dit produkt wordt uitgevoerd,
— „meerwaarde verkregen door montage” betekent de meerwaarde die
voortvloeit uit de montage zelf, de afwerking en de controle en uit het
inbouwen van onderdelen van oorsprong uit het land waar deze montage
plaatsvindt, met inbegrip van de in dit land gemaakte winst en
bedrijfskosten als gevolg van vorengenoemde handelingen.
Afdeling 2
Vervangingsonderdelen
Artikel 41
!M1

!B

1. Accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen die samen met
materieel, machines, apparaten of voertuigen worden geleverd en die deel
uitmaken van de normale uitrusting daarvan, worden geacht dezelfde
oorsprong te hebben als het betrokken materieel, de betrokken machines,
apparaten of voertuigen.
"M1 2. 3 Essentiële vervangingsonderdelen bestemd voor materieel,
machines, apparaten of voertuigen die in het vrije verkeer zijn gebracht of
eerder werden uitgevoerd, worden geacht dezelfde oorsprong te hebben als dit
materieel of deze machines, apparaten of voertuigen, voor zover aan de in
deze afdeling gestelde voorwaarden is voldaan.

Artikel 42
De overeenkomstig het vorige artikel aangenomen oorsprong wordt slechts
aanvaard:
— indien dit noodzakelijk is voor invoer in het land van bestemming,
— indien het gebruik van deze essentiële vervangingsonderdelen tijdens de
vervaardiging van bedoeld materieel of de bedoelde machines, apparaten
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of voertuigen niet belet zou hebben dat dit materieel of deze machines,
apparaten of voertuigen het karakter van product van oorsprong uit de
Gemeenschap of uit het land van vervaardiging zou(den) bezitten.
Artikel 43
Voor de toepassing van artikel 41 wordt verstaan onder:
a)

„materieel, machines, apparaten en voertuigen” goederen die onder de
afdelingen XVI, XVII en XVIII van de gecombineerde nomenclatuur
worden ingedeeld;

b) onder „essentiële vervangingsonderdelen”:
— onderdelen zonder welke de onder a) bedoelde goederen die in het
vrije verkeer zijn gebracht of eerder werden uitgevoerd, niet goed
kunnen functioneren,
— kenmerkend zijn voor die goederen,
en
— voor het normale onderhoud ervan zijn bestemd en ter vervanging
van onderdelen van dezelfde soort die zijn beschadigd of niet meer
kunnen worden gebruikt.
Artikel 44
Wanneer bij de bevoegde autoriteiten of de aangewezen instanties van de
Lid-Staten een aanvraag wordt ingediend voor een certificaat van oorsprong
voor de in artikel 41 bedoelde essentiële vervangingsonderdelen, wordt op dat
certificaat en de daarop betrekking hebbende aanvraag in vak 6 (volgnummer;
merken, nummers; aantal en soort van de colli; omschrijving van de
goederen) een verklaring van de aanvrager opgenomen dat de daarin vermelde
goederen bestemd zijn voor het normale onderhoud van eerder uitgevoerd
materieel of van eerder uitgevoerde machines, apparaten of voertuigen
alsmede een nauwkeurige omschrijving van dit materieel, deze machines,
apparaten of voertuigen.
Voor zover mogelijk vermeldt de aanvrager tevens de gegevens van het
certificaat van oorsprong (instantie van afgifte, nummer en datum van het
certificaat) onder geleide waarvan het materieel, de machines, de apparaten of
voertuigen waarvoor de onderdelen zijn bestemd, zijn uitgevoerd.
Artikel 45
Wanneer de oorsprong van de in artikel 41 bedoelde essentiële vervangingsonderdelen met het oog op de aangifte voor het vrije verkeer in de
Gemeenschap moet worden aangetoond door middel van een certificaat van
oorsprong, dient dit de in artikel 44 bedoelde gegevens te bevatten.
Artikel 46
De bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten kunnen met het oog op de
toepassing van deze afdeling nader bewijsmateriaal eisen, waaronder:
— de factuur of een afschrift van de factuur betreffende het materieel, de
machines, apparaten of voertuigen welke in het vrije verkeer werden
gebracht of eerder werden uitgevoerd;
— het contract of een afschrift van het contract of elk ander document
waaruit blijkt dat de levering in het kader van het normale onderhoud
plaatsvindt.
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Afdeling 3
Certificaten van oorsprong
Onderafdeling 1
Algemene certificaten van oorsprong
Artikel 47
Wanneer de oorsprong van een produkt bij invoer wordt of moet worden
aangetoond door middel van een certificaat van oorsprong, dient dit
certificaat aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a)

het is afgegeven door een autoriteit dan wel door een daartoe door het
land van afgifte gemachtigde instantie, die de nodige waarborgen biedt;

b) het bevat de nodige gegevens ten einde het produkt waarop het betrekking
heeft te kunnen identificeren, onder meer:
— het aantal, de aard, de merken en de nummers van de colli;
— het soort produkt;
— het bruto- en nettogewicht van het produkt; deze gegevens kunnen
evenwel door andere worden vervangen zoals aantal of volume
wanneer het gewicht van het produkt tijdens het vervoer aan
veranderingen onderhevig is of wanneer het gewicht ervan niet kan
worden vastgesteld of wanneer het gewoonlijk aan de hand van deze
andere gegevens wordt geïdentificeerd;
— de naam van de afzender;
c)

het vermeldt duidelijk het land van oorsprong van het produkt waarop het
betrekking heeft.
Artikel 48

1. Een certificaat van oorsprong afgegeven door de bevoegde autoriteiten of
de daartoe gemachtigde instanties van de Lid-Staten dient te voldoen aan de
in artikel 47, onder a) en b), gestelde voorwaarden
2. De certificaten en de daarop betrekking hebbende aanvragen dienen te
worden gesteld op formulieren die overeenstemmen met de modellen in
bijlage 12.
3. In deze certificaten van oorsprong wordt verklaard dat de goederen van
oorsprong zijn uit de Gemeenschap.
Er kan evenwel verklaard worden dat de goederen van oorsprong zijn uit een
bepaalde Lid-Staat indien dit ten behoeve van de handel nodig is.
Wordt aan de voorwaarden van artikel 24 van het Wetboek slechts voldaan als
gevolg van een reeks be- of verwerkingen in verschillende Lid-Staten, dan kan
slechts worden verklaard dat de goederen van oorsprong zijn uit de
Gemeenschap.
Artikel 49
Een certificaat van oorsprong wordt op schriftelijk verzoek van de belanghebbende afgegeven.
Wanneer de omstandigheden dit rechtvaardigen, onder andere wanneer de
aanvrager regelmatig goederen uitvoert, behoeven de Lid-Staten voor elke
afzonderlijke uitvoerverrichting geen aanvraag te eisen, mits naleving van de
voorschriften inzake oorsprong is verzekerd.
Wanneer dit ten behoeve van de handel nodig is, kunnen een of meer extra
kopieën van een certificaat van oorsprong worden afgegeven.
Deze kopieën worden gesteld op formulieren waarvan het model in bijlage 12
is opgenomen.
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Artikel 50
1. De afmetingen van het certificaat bedragen 210 × 297 mm, waarbij in de
lengte een afwijking van 5 mm minder of 8 mm meer is toegestaan. Het te
gebruiken papier is wit, houtvrij, zodanig gelijmd dat het goed te beschrijven
is, met een gewicht van ten minste 64 g per m2 of tussen 25 en 30 g per m2
wanneer luchtpostpapier wordt gebruikt. Het is voorzien van een bisterkleurige, geguillocheerde onderdruk die elke vervalsing met behulp van
mechanische of chemische middelen zichtbaar maakt.
2. Het aanvraagformulier wordt gedrukt in de officiële taal of talen van de
Lid-Staat van uitvoer. Het formulier van het certificaat van oorsprong wordt
gedrukt in een of meer van de officiële talen van de Gemeenschap, of in een
andere taal, al naar gelang van de behoeften en de gebruiken van de handel.
3. De Lid-Staten kunnen het drukken van de formulieren van de certificaten
van oorsprong voorbehouden of overlaten aan drukkerijen die daartoe zijn
goedgekeurd. In dit geval moet op elk formulier van het certificaat van
oorsprong een verwijzing voorkomen naar die goedkeuring. Op elk certificaat
van oorsprong worden naam en adres van de drukker vermeld of een teken
waardoor deze geïdentificeerd kan worden. Het bevat daarenboven een
volgnummer, gedrukt of door middel van een stempel aangebracht, waardoor
het van andere certificaten te onderscheiden is.
Artikel 51
"C1 Het aanvraagformulier en het certificaat van oorsprong worden 3 op
gelijke wijze met een schrijfmachine of met de hand ingevuld in één van de
officiële talen van de Gemeenschap, of in een andere taal, al naar gelang van
de behoeften en de gebruiken van de handel.

Artikel 52
Elk in artikel 48 bedoeld certificaat van oorsprong draagt een volgnummer
om het van andere certificaten te onderscheiden. Het aanvraagformulier voor
het certificaat en alle kopieën van het certificaat dragen hetzelfde nummer.
Bovendien mogen de bevoegde autoriteiten of de aangewezen instanties van
de Lid-Staten deze documenten een afgiftenummer geven.
Artikel 53
De bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten kunnen voorts verlangen dat in de
aanvraag nog andere gegevens worden verstrekt, die evenwel tot een strikt
minimum beperkt dienen te blijven.
Elke Lid-Staat deelt de Commissie mee welke bepalingen hij op grond van de
voorgaande alinea heeft vastgesteld. De Commissie geeft deze mededelingen
onverwijld aan de andere Lid-Staten door.
Artikel 54
De bevoegde autoriteiten of de aangewezen instanties van de Lid-Staten die
certificaten van oorsprong hebben afgegeven, bewaren de daarbij behorende
aanvragen gedurende ten minste twee jaar.
Aanvragen kunnen evenwel ook in de vorm van kopieën worden bewaard,
voor zover deze volgens het nationale recht van de betrokken Lid-Staat
dezelfde bewijskracht hebben als het origineel.
Onderafdeling 2
Certificaten van oorsprong voor bepaalde landbouwprodukten waarvoor
bijzondere invoerregelingen gelden
Artikel 55
In de artikelen 56 tot en met 65 worden de voorwaarden vastgesteld voor het
gebruik van certificaten van oorsprong met betrekking tot landbouwprodukten
van oorsprong uit derde landen waarvoor bijzondere, niet-preferentiële
invoerregelingen gelden, voor zover hierin naar de volgende bepalingen
wordt verwezen.
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a)

Certificaten van oorsprong
Artikel 56

1. Certificaten van oorsprong met betrekking tot landbouwprodukten van
oorsprong uit derde landen waarvoor bijzondere, niet-preferentiële invoerregelingen gelden, worden gesteld op formulieren die overeenstemmen met
het model in bijlage 13.
2. Deze certificaten worden afgegeven door de bevoegde overheidsinstanties van de betrokken derde landen, hierna „instantie van afgifte”
genoemd, indien de producten waarop deze certificaten betrekking hebben,
beschouwd kunnen worden als van oorsprong zijnde uit die landen in de zin
van de in de Gemeenschap geldende bepalingen.
3. Deze certificaten bevatten tevens alle gegevens die volgens de
communautaire wetgeving vereist zijn met betrekking tot de in artikel 55
bedoelde bijzondere invoerregelingen.
4. Onverminderd specifieke bepalingen van de in artikel 55 bedoelde
speciale invoerregelingen zijn de certificaten tien maanden geldig vanaf de
datum van afgifte door de instantie van afgifte.
Artikel 57
1. De overeenkomstig deze onderafdeling afgegeven certificaten van
oorsprong bestaan slechts uit één exemplaar waarop, naast het opschrift van
het document, het woord „origineel” is vermeld.
Mochten extra kopieën nodig blijken, dan wordt daarop, naast het opschrift
van het document, het woord „kopie” vermeld.
2. De bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap aanvaarden uitsluitend het
origineel van het certificaat van oorsprong als geldig exemplaar.
Artikel 58
1. De afmetingen van het certificaat bedragen 210 × 297 mm, waarbij in de
lengte een afwijking van 5 mm minder of 8 mm meer is toegestaan. Het te
gebruiken papier is wit en houtvrij, met een gewicht van ten minste 40 g per
m2. Het is voorzien van een gele, geguillocheerde onderdruk die elke
vervalsing met behulp van mechanische of chemische middelen zichtbaar
maakt.
2. De certificaten worden gedrukt en ingevuld in één van de officiële talen
van de Gemeenschap.
Artikel 59
1. Het certificaat wordt ingevuld met de schrijfmachine of door middel van
een mecanografisch of soortgelijk procédé.
2. In het certificaat mogen geen raderingen of overschrijvingen voorkomen.
Wijzigingen worden aangebracht door middel van doorhaling van de onjuiste
en, in voorkomend geval, toevoeging van de juiste gegevens. Elke aldus
aangebrachte wijziging wordt goedgekeurd door degene die deze aanbrengt en
geviseerd door de instantie van afgifte.
Artikel 60
1. In vak 5 van de overeenkomstig de artikelen 56 tot en met 59 afgegeven
certificaten van oorsprong worden alle aanvullende gegevens vermeld die
nodig zijn voor de toepassing van de in artikel 56, lid 3, bedoelde bijzondere
invoerregelingen waarop zij betrekking hebben.
2. De onbeschreven gedeelten van de vakken 5, 6 en 7 worden zo
doorgekruist dat latere toevoegingen niet mogelijk zijn.
Artikel 61
Elk certificaat van oorsprong is van een al dan niet gedrukt volgnummer
voorzien, om het van de andere certificaten te onderscheiden, alsmede van het
stempel van de instantie van afgifte en de handtekening van de persoon of de
personen die gemachtigd zijn het te ondertekenen.
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Het certificaat wordt afgegeven bij de uitvoer van de produkten waarop het
betrekking heeft. De instantie van afgifte bewaart een kopie van elk certificaat
dat zij afgeeft.
Artikel 62
Bij wijze van uitzondering kan het hierboven bedoelde certificaat van
oorsprong afgegeven worden na uitvoer van de produkten waarop het
betrekking heeft, wanneer dit ten gevolge van een vergissing, onopzettelijk
verzuim of bijzondere omstandigheden niet is geschied op het tijdstip van de
uitvoer.
De bevoegde autoriteiten kunnen een in de artikelen 56 tot en met 61 bedoeld
certificaat van oorsprong slechts achteraf afgeven na te hebben gecontroleerd
of de gegevens in de aanvraag van de exporteur overeenstemmen met die in
het desbetreffende dossier.
Op de achteraf afgegeven certificaten wordt in het vak „Opmerkingen” een
van de volgende vermeldingen aangebracht:
— expedido a posteriori,
— udstedt efterfølgende,
— Nachträglich ausgestellt,
— Εκδοθν εκ των υστρων,
— Issued retrospectively,
— Délivré a posteriori,
— rilasciato a posteriori,
— afgegeven a posteriori,
— emitido a posteriori.
!A1

— annettu jälkikäteen — utfärdat i efterhand,
— utfärdat i efterhand.
!B

b)

Administratieve samenwerking
Artikel 63

1. Indien volgens de bijzondere invoerregelingen voor bepaalde landbouwprodukten het in de artikelen 56 tot en met 62 bedoelde certificaat van
oorsprong moet worden gebruikt, dan is de toepassing van deze regelingen
afhankelijk van het instellen van een procedure van administratieve samenwerking, tenzij dit in de betrokken regelingen anders is bepaald.
Met het oog hierop doen de betrokken derde landen de Commissie het
volgende toekomen:
— de namen en adressen van de instanties die de certificaten van oorsprong
afgeven, alsmede afdrukken van de gebruikte stempels,
— de namen en adressen van de overheidsinstanties die belast zijn met de
behandeling van de in artikel 64 bedoelde verzoeken om controle achteraf
van de certificaten van oorsprong.
Al deze informatie wordt door de Commissie aan de bevoegde autoriteiten
van de Lid-Staten doorgegeven.
2. Wanneer de betrokken derde landen verzuimen de Commissie de in lid 1
bedoelde informatie te verstrekken, passen de bevoegde autoriteiten in de
Gemeenschap de bijzondere invoerregelingen niet toe.
Artikel 64
1. De controle achteraf van de in de artikelen 56 tot en met 62 bedoelde
certificaten van oorsprong geschiedt bij wijze van steekproef en wanneer er
redenen zijn om te twijfelen aan de echtheid van het document of de juistheid
van de daarin vervatte gegevens.
De controle ten aanzien van de oorsprong wordt uitgevoerd op initiatief van
de douaneautoriteiten.
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Voor de toepassing van de landbouwregelingen kan deze controle eventueel
door andere bevoegde autoriteiten worden uitgevoerd.
2. Voor de toepassing van lid 1 zenden de bevoegde autoriteiten in de
Gemeenschap het certificaat van oorsprong of de kopie daarvan terug aan de
door het land van uitvoer aangewezen overheidsinstantie, onder vermelding
van de materiële of formele redenen van het verzoek om controle. Indien een
factuur werd overgelegd, wordt deze of een kopie daarvan bij het terug te
zenden certificaat gevoegd. Deze autoriteiten verstrekken voorts alle door hen
verkregen inlichtingen die het vermoeden hebben doen rijzen dat de gegevens
op het certificaat onjuist zijn of dat het certificaat niet echt is.
Indien de douaneautoriteiten in de Gemeenschap besluiten de toepassing van
de bijzondere invoerregelingen op te schorten in afwachting van de resultaten
van de controle, verlenen zij vrijgave van de produkten onder voorbehoud van
de noodzakelijk geachte conservatoire maatregelen.
Artikel 65
1. De resultaten van de controle achteraf worden zo snel mogelijk ter kennis
gebracht van de bevoegde autoriteiten in de Gemeenschap.
Aan de hand van deze resultaten moet kunnen worden vastgesteld of de onder
de in artikel 64 bedoelde omstandigheden teruggezonden certificaten van
oorsprong betrekking hebben op de uitgevoerde goederen en of deze
inderdaad in aanmerking komen voor toepassing van de betreffende
bijzondere invoerregeling.
2. Wanneer geen gevolg is gegeven aan het verzoek tot controle achteraf
binnen zes maanden, weigeren de bevoegde autoriteiten in de Gemeenschap
definitief de toekenning van de bijzondere invoerregeling.
!M10

HOOFDSTUK 2
Preferentiële oorsprong
Artikel 66
In de zin van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a)

„vervaardiging”: elke be- of verwerking, met inbegrip van assemblage of
speciale verrichtingen;

b) „materiaal”: alle ingrediënten, grondstoffen, componenten, delen enz.,
die bij de vervaardiging van het produkt worden gebruikt;
c)

„produkt”: het verkregen produkt, zelfs indien het wordt bestemd om
later bij een andere vervaardigingsverrichting te worden gebruikt;

d) „goederen”: zowel materialen als produkten;
e)

„douanewaarde”: de waarde zoals bepaald bij de Overeenkomst inzake de
toepassing van artikel VII van de Algemene Overeenkomst betreffende
tarieven en handel van 1994 (Overeenkomst inzake de douanewaarde van
de WTO);

f)

„prijs af fabriek” in de lijsten in de bijlagen 15, 19 en 20: de prijs af
fabriek die aan de fabrikant in wiens onderneming de laatste be- of
verwerking is verricht, voor het produkt is betaald, voor zover in die prijs
de waarde van alle gebruikte materialen is begrepen, verminderd met alle
binnenlandse belastingen die, wanneer het verkregen produkt wordt
uitgevoerd, worden of kunnen worden terugbetaald;

g) „waarde” in de lijsten in de bijlagen 15, 19 en 20: de douanewaarde ten
tijde van de invoer van de gebruikte, niet van oorsprong zijnde materialen
of, indien deze niet bekend is noch kan worden vastgesteld, de eerste
controleerbare prijs die voor deze materialen in de Gemeenschap of in het
betrokken begunstigde land in de zin van artikel 67, lid 1, in de betrokken
begunstigde Republiek, respectievelijk in het betrokken begunstigde
gebied in de zin van artikel 98, lid 1, is betaald. Indien de waarde van de
gebruikte materialen van oorsprong moet worden vastgesteld, zijn de
bepalingen in dit punt van overeenkomstige toepassing;
h) „hoofdstukken” en „posten”: de hoofdstukken en posten (viercijfercodes) van de nomenclatuur die het geharmoniseerde systeem vormt;
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i)

„ingedeeld”: term welke verwijst naar de indeling van een produkt of
materiaal onder een bepaalde post;

j)

„zending”: produkten die gelijktijdig door eenzelfde exporteur naar
eenzelfde geadresseerde worden verzonden of vervoerd onder dekking
van één enkel vervoersdocument van de exporteur tot bij de
geadresseerde, of, bij gebreke van dat document onder dekking van één
enkele factuur.
Afdeling 1
Algemeen preferentieel systeem
Onderafdeling 1
Definitie van het begrip „produkten van oorsprong”
Artikel 67

1. Voor de toepassing van de bepalingen inzake tariefpreferenties die door
de Gemeenschap zijn toegekend voor produkten van oorsprong uit de
ontwikkelingslanden, hierna „begunstigde landen” genoemd, worden de
volgende produkten als produkten van oorsprong uit een begunstigd land
beschouwd:
a)

geheel en al in dat land verkregen produkten in de zin van artikel 68;

b) in dat begunstigde land verkregen produkten, bij de vervaardiging
waarvan andere dan de onder a) bedoelde produkten zijn verwerkt, mits
deze produkten een be- of verwerking hebben ondergaan die in de zin van
artikel 69 toereikend is.
2. Voor de toepassing van de bepalingen van deze afdeling worden
produkten van oorsprong uit de Gemeenschap in de zin van lid 3 als
produkten van oorsprong uit een begunstigd land beschouwd wanneer zij in
dat begunstigde land verderreikende be- of verwerkingen ondergaan dan die
welke in artikel 70 zijn opgesomd.
3. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing om de oorsprong van in de
Gemeenschap verkregen produkten vast te stellen.
4. In de mate waarin Noorwegen en Zwitserland voor produkten van
oorsprong uit de in lid 1 bedoelde begunstigde landen algemene tariefpreferenties toekennen en zij een definitie van „oorsprong” toepassen welke met
die van deze afdeling overeenstemt, worden produkten van oorsprong uit de
Gemeenschap, uit Noorwegen of uit Zwitserland die in een begunstigd land
verderreikende be- of verwerkingen ondergaan dan die welke in artikel 70 zijn
omschreven, als van oorsprong uit dat begunstigde land beschouwd.
Het eerste lid is slechts van toepassing op produkten van oorsprong uit de
Gemeenschap, uit Noorwegen of uit Zwitserland (in de zin van de
oorsprongregels met betrekking tot de betrokken tariefpreferenties) die
rechtstreeks naar de begunstigde landen worden uitgevoerd.
De Commissie maakt in de C-reeks van het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen de datum bekend waarop de in dit lid voorziene bepalingen
van toepassing worden.
5. De bepalingen van lid 4 zijn van toepassing mits Noorwegen en
Zwitserland volgens het wederkerigheidsbeginsel aan de produkten uit de
Gemeenschap dezelfde behandeling toekennen.
Artikel 68
1. Als „geheel en al in een begunstigd land of in de Gemeenschap
verkregen” worden beschouwd
a)

aldaar uit de bodem of uit de zee- of oceaanbodem gewonnen produkten;

b) aldaar geoogste produkten van het plantenrijk;
c)

aldaar geboren en gefokte levende dieren;

d) produkten afkomstig van aldaar gefokte levende dieren;
e)

voortbrengselen van de aldaar bedreven jacht en visserij;
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f)

produkten van de zeevisserij en andere, door hun schepen buiten hun
territoriale wateren uit de zee gewonnen produkten;

g) uitsluitend uit de onder f) bedoelde produkten aan boord van hun
fabrieksschepen vervaardigde produkten;
h) aldaar verzamelde gebruikte artikelen die slechts voor de terugwinning
van grondstoffen kunnen dienen;
i)

van aldaar verrichte fabrieksbewerkingen afkomstig afval en schroot;

j)

van of uit de buiten hun territoriale wateren gelegen zee- of oceaanbodem
of uit de ondergrond daarvan gewonnen produkten, voor zover zij met het
oog op de ontginning ervan exclusieve rechten over deze zee- of
oceaanbodem of op de ondergrond daarvan uitoefenen;

k) goederen die aldaar uitsluitend uit de onder a) tot en met j) bedoelde
produkten worden vervaardigd.
2. De in lid 1, onder f) en g), gebezigde termen „hun schepen” en „hun
fabrieksschepen” zijn slechts van toepassing op schepen en fabrieksschepen
— die in een begunstigd land of in een Lid-Staat worden ingeschreven of
geregistreerd;
— die de vlag van een begunstigd land of van een Lid-Staat voeren;
— die voor ten minste 50 procent aan onderdanen van het begunstigde land
of van de Lid-Staten toebehoren of aan een vennootschap die haar
hoofdkantoor in dat land of in een van deze Staten heeft en waarvan de
bedrijfsvoerder(s), de voorzitter van de raad van beheer of van toezicht en
de meerderheid van de leden van deze raden onderdanen zijn van het
begunstigde land of van de Lid-Staten, en waarvan bovendien, in het
geval van vennootschappen, ten minste de helft van het kapitaal aan dat
begunstigde land of aan deze Lid-Staten of aan openbare lichamen of
onderdanen van dat begunstigde land of van deze Lid-Staten toebehoort,
— waarvan de kapitein en de officieren onderdanen van het begunstigde
land of van de Lid-Staten zijn,
en
— waarvan de bemanning voor ten minste 75 procent uit onderdanen van het
begunstigde land of van de Lid-Staten bestaat
3. Onder „begunstigd land” en „Gemeenschap” worden ook de territoriale
wateren van dat land of die van de Lid-Staten verstaan.
4. Schepen waarmee in volle zee wordt gevist, in het bijzonder de
fabrieksschepen aan boord waarvan de gevangen vis wordt be- of verwerkt,
worden geacht deel uit te maken van het grondgebied van het begunstigde
land of van dat van de Lid-Staat waartoe zij behoren, voor zover zij aan de
voorwaarden van lid 2 voldoen.
Artikel 69
1. Voor de toepassing van artikel 67 worden materialen die niet van
oorsprong zijn, geacht een toereikende be- of verwerking te hebben
ondergaan, indien het verkregen produkt onder een andere post wordt
ingedeeld dan die waaronder de bij de vervaardiging ervan gebruikte, niet van
oorsprong zijnde materialen worden ingedeeld, onder voorbehoud van het
bepaalde in lid 2.
2. Voor een produkt dat in de kolommen 1 en 2 van de lijst in bijlage 15 is
vermeld, moet in plaats van aan het bepaalde in lid 1 aan de in kolom 3 van
die lijst vermelde voorwaarden voor dit produkt worden voldaan.
Artikel 70
De volgende be- of verwerkingen worden als ontoereikend beschouwd om de
oorsprong te verlenen, ongeacht of aan de voorwaarden van artikel 69, lid 1,
wordt voldaan
a)

behandelingen welke dienen om de produkten tijdens het vervoer en de
opslag ervan in goede staat te bewaren (luchten, uitspreiden, drogen,
koelen, in water zetten waaraan zout, zwaveldioxide of andere produkten
zijn toegevoegd, verwijderen van beschadigde gedeelten en soortgelijke
verrichtingen);
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b) eenvoudige verrichtingen zoals stofvrij maken, zeven, sorteren, classificeren, assorteren (daaronder begrepen het samenstellen van „sets” van
artikelen), wassen, verven en snijden;
c)

i)

het veranderen van verpakkingen, splitsen en samenvoegen van colli;

ii) het eenvoudig bottelen, vullen van flacons, verpakken in zakken,
etuis, dozen of blikken, het bevestigen op kaartjes of plankjes, enz.,
en alle andere eenvoudige opmaakverrichtingen;
d) het aanbrengen van merken, etiketten of soortgelijke onderscheidingstekens op de produkten zelf of op de verpakkingen ervan;
e)

het eenvoudig mengen van produkten, ook van verschillende soorten,
indien een of meer bestanddelen van het mengsel niet aan de
voorwaarden van deze afdeling voldoen om als produkten van oorsprong
uit een begunstigd land of uit de Gemeenschap te kunnen worden
beschouwd;

f)

het eenvoudig samenvoegen van delen tot een volledig produkt;

g) twee of meer van de onder a) tot en met f) vermelde behandelingen,
respectievelijk verrichtingen te zamen;
h) het slachten van dieren.
Artikel 71
1. In afwijking van artikel 69 mogen niet van oorsprong zijnde materialen
bij de vervaardiging van een bepaald produkt worden gebruikt, mits de totale
waarde van die materialen niet hoger is dan 5 % van de prijs af fabriek van het
eindprodukt en onder voorbehoud van het bepaalde in aantekening 3.4 van
bijlage 14.
2. Lid 1 is niet van toepassing op produkten die onder de hoofdstukken 50
tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem worden ingedeeld.
Artikel 72
1. Om te bepalen of een produkt, dat is vervaardigd in een begunstigd land
dat lid is van een regionale groepering, van oorsprong uit dat land is in de zin
van artikel 67, worden, in afwijking van dat artikel, de bij de vervaardiging
van dat produkt gebruikte produkten die van oorsprong zijn uit enig ander
land van die regionale groepering, behandeld als waren zij van oorsprong uit
het land waar de vervaardiging van bedoeld produkt is geschied (regionale
cumulatie).
2. Het land van oorsprong van het eindprodukt wordt bepaald overeenkomstig artikel 72 bis.
3. Regionale cumulatie wordt toegepast bij drie afzonderlijke regionale
groeperingen van landen die voor het Systeem van Algemene Preferenties in
aanmerking komen:
a)

de Associatie van Zuidoostaziatische Staten (ASEAN) (Brunei-Darussalam, Filippijnen, Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand en Vietnam);

b) de Centraalamerikaanse Gemeenschappelijke Markt (CACM) (Costa
Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador);
c)

de Andes-Gemeenschap (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela).

4. Onder „regionale groepering” wordt, naar gelang van het geval, verstaan,
de ASEAN, de CACM of de Andes-Gemeenschap.
Artikel 72 bis
1. Wanneer produkten van oorsprong uit een land van een regionale
groepering in een ander land van die regionale groepering een be- of
verwerking hebben ondergaan, is het land van oorsprong dat waar de laatste
be- of verwerking is geschied, mits:
a)

de aldaar toegevoegde waarde, zoals in lid 3 omschreven, hoger is dan de
hoogste douanewaarde van de gebruikte produkten van oorsprong uit een
van de andere landen van de regionale groepering,
en
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b) de aldaar geschiede be- of verwerking verderreikend is dan die van artikel
70 en, wat textielprodukten betreft, ook verderreikend dan de in bijlage
16 bedoelde bewerkingen.
2. Wanneer niet aan de in lid 1, onder a) en b), omschreven voorwaarden
wordt voldaan, hebben de produkten de oorsprong van dat land van de
regionale groepering vanwaar de produkten van oorsprong zijn die, van de uit
andere landen van die regionale groepering komende en gebruikte produkten
van oorsprong, de hoogste douanewaarde hebben.
3. Onder „toegevoegde waarde” wordt verstaan, de prijs van een produkt af
fabriek verminderd met de douanewaarde van elk van de daarin verwerkte
produkten van oorsprong uit een ander land van de regionale groepering.
4. Het bewijs van het karakter van produkt van oorsprong van goederen die
uit een land van een regionale groepering naar een ander land van dezelfde
groepering worden uitgevoerd om nadien daar voor een be- of verwerking te
worden gebruikt, of om van daaruit zonder dat enige be- of verwerking
geschiedt, weer te worden uitgevoerd, wordt geleverd door een in het
eerstbedoelde land afgegeven certificaat van oorsprong, formulier A.
5. Het overeenkomstig artikel 72, het onderhavige artikel en artikel 72 ter
verkregen of behouden karakter van produkt van oorsprong wordt voor
goederen die uit een land van een regionale groepering naar de Gemeenschap
worden uitgevoerd, bewezen door een certificaat van oorsprong, formulier A,
of door een factuurverklaring die in dat land is afgegeven, respectievelijk
opgesteld aan de hand van een overeenkomstig lid 4 afgegeven certificaat van
oorsprong, formulier A.
6. Het land van oorsprong wordt in vak 12 van het certificaat van oorsprong,
formulier A, of op de factuurverklaring vermeld. Dit land is:
— het land van vervaardiging, in het geval van uitvoer zonder be- of
verwerking in de zin van lid 4,
— het volgens lid 1 vastgestelde land van oorsprong, voor goederen die
worden uitgevoerd nadat zij bijkomende be- of verwerkingen hebben
ondergaan.
Artikel 72 ter
1.

De artikelen 72 en 72 bis zijn slechts van toepassing indien:

a)

de bepalingen ter regeling van het handelsverkeer in het kader van de
regionale cumulatie tussen de landen van de regionale groepering gelijk
zijn aan die van deze afdeling;

b) elk land van de regionale groepering zich ertoe heeft verbonden de
voorschriften van deze afdeling in acht te nemen of in acht te doen nemen
en aan de Gemeenschap en de andere landen van de regionale groepering
de nodige administratieve medewerking verlenen om te waarborgen dat
de afgifte van de certificaten van oorsprong, formulier A, en de controle
op deze certificaten en op de factuurverklaringen correct verlopen.
Deze verbintenis wordt de Commissie langs de weg van het secretariaat van
de betrokken regionale groepering medegedeeld.
Deze secretariaten zijn, naar gelang van het geval:
— het algemeen secretariaat van de ASEAN,
— het permanente secretariaat van de CACM,
— de Junta del Acuerdo de Cartagena.
2. De Commissie deelt de Lid-Staten voor elke regionale groepering mede
wanneer aan de in lid 1 gestelde voorwaarden is voldaan.
3. Artikel 78, lid 1, onder b), is niet van toepassing op produkten van
oorsprong uit landen van de regionale groepering die over het grondgebied
van een ander land van de regionale groepering worden vervoerd, ook indien
daar aanvullende be- of verwerkingen worden verricht.
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Artikel 73
Accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen die samen met
materieel, machines, apparaten of voertuigen worden geleverd en van de
normale uitrusting daarvan deel uitmaken en in de prijs daarvan zijn begrepen
of niet afzonderlijk worden gefactureerd, worden geacht met het betrokken
materieel, respectievelijk met de betrokken machines, apparaten of voertuigen
één geheel te vormen.
Artikel 74
Stellen of assortimenten in de zin van algemene regel 3 voor de interpretatie
van het geharmoniseerd systeem, worden als van oorsprong beschouwd indien
alle samenstellende delen van oorsprong zijn. Een stel of assortiment
bestaande uit zowel artikelen van oorsprong als artikelen die dat niet zijn,
wordt evenwel als van oorsprong beschouwd indien de waarde van de
artikelen die niet van oorsprong zijn, niet meer dan 15 % van de prijs af
fabriek van het stel of assortiment bedraagt.
Artikel 75
Om te bepalen of een produkt van „oorsprong” is, is het niet noodzakelijk de
oorsprong vast te stellen van de volgende elementen die bij de vervaardiging
ervan gebruikt mochten zijn:
a)

energie en brandstof;

b) installaties en uitrusting;
c)

machines en werktuigen;

d) goederen die in de uiteindelijke samenstelling van het produkt niet
voorkomen en ook niet zijn bestemd om daarin voor te komen.
Artikel 76
1. Aan de minst ontwikkelde landen die voor het Systeem van Algemene
Preferenties in aanmerking komen, kunnen afwijkingen van de bepalingen van
deze afdeling worden verleend, indien dit op grond van de ontwikkeling van
bestaande of de vestiging van nieuwe industrieën gerechtvaardigd is. Deze
minst ontwikkelde begunstigde landen worden vermeld in de EG-verordeningen van de Raad en in de EGKS-beschikking betreffende de toepassing
van de algemene tariefpreferenties voor het lopende jaar. Het betrokken land
dient hiertoe bij de Commissie een aanvraag in die wordt gestaafd met een
overeenkomstig lid 3 opgesteld dossier.
2. Bij de behandeling van de aanvraag wordt met name rekening gehouden
met:
a)

gevallen waarin de toepassing van de bestaande oorsprongregels aan de
mogelijkheden van een in dat land gevestigde industrie om haar uitvoer
naar de Gemeenschap voort te zetten, ernstig afbreuk zou doen, en met
name met gevallen waarin de toepassing van die regels tot bedrijfsbeëindigingen zou kunnen leiden;

b) specifieke gevallen waarin duidelijk kan worden aangetoond dat belangrijke investeringen in een bepaalde industrie door de oorsprongregels
zouden kunnen worden ontmoedigd en waar een afwijking die de
verwezenlijking van een investeringsprogramma bevordert, zou toelaten
om gefaseerd aan die regels te voldoen;
c)

de economische en sociale weerslag van de te nemen besluiten in de
begunstigde landen en in de Gemeenschap, met name op het gebied van
de werkgelegenheid.

3. Om de behandeling van de aanvragen om afwijking te vergemakkelijken,
dient het aanvragende land ter staving ervan zo volledig mogelijke
inlichtingen te verstrekken, met name ten aanzien van de volgende punten:
— omschrijving van het eindprodukt,
— aard en hoeveelheid van de materialen van oorsprong uit derde landen,
— fabricageprocédés,
— toegevoegde waarde,
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— aantal werknemers in de betrokken onderneming,
— verwachte omvang van de uitvoer naar de Gemeenschap,
— andere mogelijkheden om grondstoffen te verkrijgen,
— motivering van de gevraagde duur van de afwijking,
— andere opmerkingen.
4. De Commissie legt de aanvraag om een afwijking voor aan het Comité.
De beslissing hieromtrent wordt genomen volgens de procedure van het
Comité.
5. Indien de afwijking wordt toegestaan, dient in vak 4 van het certificaat
van oorsprong, formulier A, of in de in artikel 90 bedoelde factuurverklaring
de volgende aantekening te worden aangebracht: „Afwijking — Verordening
(EG) nr. …”
6. De leden 1 tot en met 5 zijn eveneens van toepassing op eventuele
verlengingen.
Artikel 77
De in deze afdeling met betrekking tot de verkrijging van het karakter van
produkt van oorsprong omschreven voorwaarden moeten zonder onderbreking
in het begunstigde land of in de Gemeenschap worden vervuld.
Indien goederen van oorsprong, die uit het begunstigde land of uit de
Gemeenschap naar een ander land worden uitgevoerd, daarnaar terugkeren,
mogen zij niet meer als goederen van oorsprong worden beschouwd, tenzij ten
genoegen van de bevoegde autoriteiten kan worden aangetoond dat:
— de teruggekeerde goederen dezelfde zijn als de goederen welke waren
uitgevoerd,
en
— zij tijdens het verblijf ervan in dat land geen verderreikende behandelingen hebben ondergaan dan hetgeen ter verzekering van het behoud
ervan in goede staat noodzakelijk was.
Artikel 78
1. Als rechtstreeks vervoerd van het begunstigde land van uitvoer naar de
Gemeenschap of van de Gemeenschap naar het begunstigde land worden
beschouwd:
a)

goederen waarvan het vervoer niet over het grondgebied van een ander
land geschiedt, met uitzondering, indien artikel 72 toepassing vindt, van
een ander land van dezelfde regionale groepering;

b) goederen die één enkele zending vormen en over het grondgebied van
andere landen dan over dat van het begunstigde land of over dat van de
Gemeenschap worden vervoerd, eventueel met overslag of tijdelijke
opslag in deze landen, voor zover zij onder toezicht van de
douaneautoriteiten van het land van doorvoer of opslag zijn gebleven
en aldaar geen andere verrichtingen hebben ondergaan dan lossen en
opnieuw laden of enige andere behandeling om deze goederen in goede
staat te behouden;
c)

goederen die over het grondgebied van Noorwegen of van Zwitserland
worden vervoerd en die vervolgens, geheel of gedeeltelijk, naar de
Gemeenschap worden wederuitgevoerd, voor zover zij in het land van
doorvoer of opslag onder toezicht van de douaneautoriteiten zijn
gebleven en aldaar geen andere verrichtingen hebben ondergaan dan
lossen en opnieuw laden of enige andere behandeling om deze goederen
in goede staat te behouden;

d) goederen die zonder onderbreking per pijpleiding via een ander
grondgebied dan dat van het begunstigde land of dat van de
Gemeenschap worden vervoerd.
2. Het bewijs dat aan de in lid 1, onder b) en c), omschreven voorwaarden is
voldaan, wordt geleverd door overlegging van de volgende stukken aan de
bevoegde douane autoriteiten:
a)

hetzij één enkel vervoerdocument onder dekking waarvan het vervoer
door het land van doorvoer geschiedt;
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b) hetzij een door de douaneautoriteiten van het land van doorvoer
afgegeven verklaring, waarin:
— de goederen nauwkeurig zijn omschreven,
— de data zijn vermeld waarop de goederen zijn gelost en opnieuw
geladen of, eventueel, zijn geladen of gelost, onder vermelding van
de gebruikte schepen of van de andere gebruikte vervoermiddelen, en
— een verklaring betreffende de voorwaarden waarop de goederen in
het land van doorvoer verbleven;
c)

hetzij, bij gebrek aan bovengenoemde stukken, enig ander bewijsstuk.
Artikel 79

1. De in artikel 67 bedoelde tariefpreferenties zijn van toepassing op
produkten die vanuit een begunstigd land naar een tentoonstelling in een
ander land worden verzonden en voor invoer in de Gemeenschap zijn
verkocht, mits deze aan de in deze afdeling omschreven voorwaarden voldoen
om als produkten van oorsprong uit dat begunstigde land te worden
beschouwd en voor zover ten genoegen van de bevoegde douaneautoriteiten
van de Gemeenschap wordt aangetoond dat:
a)

een exporteur deze produkten rechtstreeks vanuit het begunstigde land
naar het land van de tentoonstelling heeft verzonden;

b) deze exporteur de produkten aan een geadresseerde in de Gemeenschap
heeft verkocht of overgedragen;
c)

deze produkten in dezelfde staat als die waarin zij naar de tentoonstelling
werden verzonden, naar de Gemeenschap zijn overgebracht;

d) de produkten, vanaf het tijdstip waarop zij naar de tentoonstelling werden
verzonden, niet voor andere doeleinden zijn gebruikt dan om aldaar te
worden vertoond.
2. Het certificaat van oorsprong, formulier A, wordt op de gewone wijze bij
de douaneautoriteiten van de Gemeenschap ingediend. Op dit certificaat
worden naam en adres van de tentoonstelling vermeld. Zo nodig kunnen ten
aanzien van de aard van de produkten en de voorwaarden waarop zij werden
tentoongesteld, bijkomende bewijsstukken worden verlangd.
3. Lid 1 is van toepassing op alle tentoonstellingen, beurzen of soortgelijke
openbare evenementen met een commercieel, industrieel, agrarisch of
ambachtelijk karakter die niet voor particuliere doeleinden in winkels of
bedrijfsruimten met het oog op de verkoop van buitenlandse produkten
worden gehouden, en gedurende welke de betrokken produkten onder
douanetoezicht blijven.
Onderafdeling 2
Bewijs van de oorsprong
Artikel 80
Produkten van oorsprong uit de begunstigde landen komen voor het bepaalde
in deze afdeling in aanmerking op vertoon van:
a)

ofwel een certificaat van oorsprong, formulier A, waarvan het model in
bijlage 17 is opgenomen;

b) ofwel, in de in artikel 90, lid 1, bedoelde gevallen, een verklaring van de
exporteur op de factuur, op de pakbon of op een ander handelsdocument
waarin de betrokken produkten op een voldoende nauwkeurige wijze zijn
omschreven om deze te kunnen identificeren, hierna „factuurverklaring”
genoemd, en waarvan de tekst in bijlage 18 is opgenomen.
a)

Certificaat van oorsprong, „formulier A”
Artikel 81

1. De produkten van oorsprong in de zin van deze afdeling komen bij invoer
in de Gemeenschap voor de in artikel 67 bedoelde tariefpreferenties in
aanmerking, mits zij in de zin van artikel 78 rechtstreeks naar de
Gemeenschap zijn vervoerd, onder overlegging van een certificaat van
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oorsprong, formulier A, dat door de douaneautoriteiten of door andere
bevoegde overheidsinstanties van het begunstigde land is afgegeven, mits dit
land:
— de Commissie de bij artikel 93 vereiste informatie heeft verstrekt,
— de Gemeenschap bijstand verleent door aan de douaneautoriteiten van de
Lid-Staten de mogelijkheid te bieden de echtheid van het document of de
juistheid van de inlichtingen omtrent de werkelijke oorsprong van de
betrokken produkten na te gaan.
2. Een certificaat van oorsprong, formulier A, wordt slechts afgegeven
wanneer het als het bewijsstuk voor de toepassing van de in artikel 67
bedoelde tariefpreferenties kan dienen.
3. Een certificaat van oorsprong, formulier A, wordt afgegeven op
schriftelijk verzoek van de exporteur of van zijn gemachtigde vertegenwoordiger.
4. De exporteur of zijn gemachtigde vertegenwoordiger voegt bij zijn
aanvraag alle stukken waarmee kan worden aangetoond dat de uit te voeren
produkten voor de afgifte van een certificaat van oorsprong, formulier A, in
aanmerking kunnen komen.
5. Het certificaat wordt afgegeven door de bevoegde overheidsinstantie van
het begunstigde land indien de uit te voeren produkten als van oorsprong in de
zin van onderafdeling 1 kunnen worden beschouwd. Het certificaat staat de
exporteur ter beschikking zodra de goederen daadwerkelijk worden
uitgevoerd of zodra het zeker is dat zij zullen worden uitgevoerd.
6. Om na te gaan of aan de voorwaarde van lid 5 is voldaan, kan de
bevoegde overheidsinstantie elk bewijsstuk opvragen en elke controle
verrichten die zij dienstig acht.
7. De bevoegde overheidsinstantie van het begunstigde land ziet erop toe dat
de certificaten en de aanvraagformulieren correct worden ingevuld.
8. Het is niet verplicht om vak 2 van het certificaat van oorsprong, formulier
A, in te vullen. Vak 12 van dit certificaat dient verplicht de vermelding
„Europese Gemeenschap” of de naam van een Lid-Staat te bevatten.
9. De datum van afgifte van het certificaat van oorsprong, formulier A,
wordt in vak 11 vermeld. Dit vak, dat voor de bevoegde overheidsinstantie die
het formulier afgeeft, is gereserveerd, dient met de hand te worden
ondertekend.
Artikel 82
1. Het certificaat van oorsprong, formulier A, moet binnen tien maanden na
de afgiftedatum door de bevoegde overheidsinstantie van het begunstigde land
worden overgelegd bij de douaneautoriteiten van de Lid-Staat van invoer waar
de goederen worden aangebracht.
2. Certificaten van oorsprong, formulier A, die na het verstrijken van de in
lid 1 genoemde geldigheidstermijn bij de douaneautoriteiten van de
Gemeenschap worden overgelegd, mogen met het oog op de toepassing van
de in artikel 67 bedoelde tariefpreferenties worden aanvaard wanneer de
niet-inachtneming van die termijn aan buitengewone omstandigheden is te
wijten.
3. In andere gevallen van laattijdige indiening mogen de douaneautoriteiten
van de Lid-Staat van invoer deze certificaten aanvaarden indien de producten
vóór het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn bij hen zijn aangebracht.
4. Op verzoek van de importeur en op de door de douaneautoriteiten van de
Lid-Staat van invoer gestelde voorwaarden is het toegestaan dat voor
goederen die:
a)

in het kader van regelmatige en voortdurende transacties die een
aanzienlijke handelswaarde vertegenwoordigen, worden ingevoerd,

b) het voorwerp vormen van hetzelfde koopcontract, waarvan de partijen bij
dat contract in het land van uitvoer en in de Gemeenschap zijn gevestigd,
c)

onder dezelfde achtcijfer-code van de gecombineerde nomenclatuur zijn
ingedeeld,
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d) van eenzelfde exporteur afkomstig zijn, voor eenzelfde importeur zijn
bestemd en waarvoor de invoerformaliteiten in hetzelfde douanekantoor
van de Gemeenschap worden afgehandeld,
bij de invoer van de eerste zending slechts één enkel bewijs van oorsprong bij
de douaneautoriteiten wordt overgelegd. Deze procedure is van toepassing op
de door de bevoegde douaneautoriteiten vastgestelde hoeveelheden en
gedurende een door deze autoriteiten vastgestelde periode, die in geen geval
langer dan drie maanden mag zijn.
Artikel 83
Wanneer, op verzoek van de importeur en op de door de douaneautoriteiten
van het land van invoer vastgestelde voorwaarden, goederen in gedemonteerde of niet-gemonteerde staat in de zin van algemene regel 2 a) voor de
interpretatie van het geharmoniseerd systeem, vallende onder de afdelingen
XVI en XVII of onder de posten 7308 en 9406 van het geharmoniseerd
systeem, in deelzendingen worden ingevoerd, wordt bij de invoer van de
eerste deelzending één enkel bewijs van oorsprong bij de douaneautoriteiten
ingediend
Artikel 84
Daar het certificaat van oorsprong, formulier A, het bewijsstuk vormt voor de
toepassing van de in artikel 67 vervatte bepalingen inzake tariefpreferenties,
is het de taak van de bevoegde overheidsinstantie van het land van uitvoer de
nodige maatregelen te treffen om de oorsprong van de produkten en de
overige vermeldingen op het certificaat te controleren.
Artikel 85
De bewijzen inzake de oorsprong worden bij de douaneautoriteiten van de
Lid-Staat van invoer op de bij artikel 62 van het Wetboek voorgeschreven
wijze overgelegd. Deze autoriteiten kunnen een vertaling van dit certificaat
verlangen. Zij kunnen voorts eisen dat de aangifte ten invoer vergezeld gaat
van een verklaring van de importeur dat de produkten aan de voor de
toepassing van deze afdeling vereiste voorwaarden voldoen.
Artikel 86
1. In afwijking van artikel 81, lid 5, kan het certificaat van oorsprong,
formulier A, bij uitzondering worden afgegeven na de uitvoer van de
goederen waarop het betrekking heeft:
a)

indien dit niet, wegens een vergissing, onopzettelijk verzuim of
bijzondere omstandigheden, bij de uitvoer is gebeurd,
of

b) ten genoegen van de douaneautoriteiten wordt aangetoond dat een
certificaat van oorsprong, formulier A, is afgegeven, maar dat het bij de
invoer om technische redenen niet werd aanvaard.
2. De bevoegde overheidsinstantie kan eerst tot afgifte achteraf van een
certificaat overgaan na te hebben nagegaan of de gegevens in de aanvraag van
de exporteur met die in het desbetreffende uitvoerdossier overeenstemmen en
of er bij de uitvoer van de betrokken produkten geen certificaat van
oorsprong, formulier A, dat aan de voorwaarden van deze afdeling voldoet, is
afgegeven.
3. Op de achteraf afgegeven certificaten van oorsprong, formulier A, moet
in vak 4 de aantekening „délivré a posteriori” of „issued retrospectively” zijn
aangebracht.
Artikel 87
1. In geval van diefstal, verlies of vernietiging van een certificaat van
oorsprong, formulier A, mag de exporteur de bevoegde overheidsinstantie die
dit certificaat heeft afgegeven, verzoeken om aan de hand van de
uitvoerdocumenten die in haar bezit zijn, een duplicaat op te maken. In vak
4 van het aldus afgegeven duplicaat wordt het woord „duplicata” of
„duplicate” vermeld alsmede de datum van afgifte en het volgnummer van
het oorspronkelijke certificaat.
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2. Voor de toepassing van artikel 82 is het duplicaat vanaf dezelfde dag
geldig als die van het oorspronkelijke certificaat.
Artikel 88
1. Indien produkten van oorsprong onder toezicht van een douanekantoor in
de Gemeenschap zijn geplaatst, kan het initiële bewijs van oorsprong door een
of meer certificaten van oorsprong, formulier A, worden vervangen om deze
produkten, of sommige ervan, naar een andere plaats in de Gemeenschap of
naar Zwitserland of naar Noorwegen te verzenden. De vervangingscertificaten
van oorsprong, formulier A, worden afgegeven door het douanekantoor waar
de goederen onder toezicht worden geplaatst.
2. Het certificaat dat met toepassing van lid 1 of met toepassing van artikel
89 ter vervanging wordt afgegeven, geldt voor de daarin omschreven
produkten als definitief certificaat van oorsprong. Het vervangende certificaat
wordt opgemaakt op schriftelijk verzoek van degene die de goederen
wederuitvoert.
3. In het vak in de rechterbovenhoek van het vervangingscertificaat wordt
de naam van het land van doorvoer waar het is afgegeven, vermeld.
In vak 4 moet één van de volgende aanduidingen worden vermeld: „certificat
de remplacement” of „replacement certificate”, alsmede de datum van afgifte
en het volgnummer van het oorspronkelijke certificaat van oorsprong.
In vak 1 moet de naam van degene die de goederen wederuitvoert, worden
vermeld.
In vak 2 mag de naam van degene voor wie de goederen uiteindelijk zijn
bestemd, worden vermeld.
In de vakken 3 tot en met 9 moeten alle gegevens met betrekking tot de
wederuitgevoerde produkten van het oorspronkelijke certificaat worden
overgenomen.
Verwijzingen naar de factuur van degene die de produkten wederuitvoert,
moeten in vak 10 worden opgenomen.
De douaneautoriteit die het vervangingscertificaat afgeeft, brengt in vak 11
haar visum aan. De verantwoordelijkheid van deze douaneautoriteit reikt niet
verder dan de opstelling van het vervangingscertificaat. De vermeldingen in
vak 12 betreffende het land van oorsprong en dat van bestemming worden van
het oorspronkelijke certificaat overgenomen. Degene die de goederen
wederuitvoert, brengt in dit vak zijn handtekening aan. Wanneer hij zijn
handtekening te goeder trouw plaatst, is hij voor de juistheid van de
vermeldingen op het oorspronkelijke certificaat niet verantwoordelijk.
4. Het douanekantoor dat het vervangingscertificaat bedoeld in lid 1 afgeeft,
vermeldt op het oorspronkelijke certificaat gewicht, aantal en aard van de
wederverzonden colli alsmede de volgnummers van het overeenkomstige
vervangingscertificaat, respectievelijk van de overeenkomstige vervangingscertificaten. Het oorspronkelijke certificaat wordt ten minste drie jaar door
het betrokken douanekantoor bewaard.
5. Bij het vervangingscertificaat mag een fotokopie van het oorspronkelijke
certificaat worden gevoegd.
6. Indien goederen op grond van de in artikel 76 bedoelde afwijking met
gebruikmaking van de in artikel 67 bedoelde tariefpreferenties in de
Gemeenschap worden ingevoerd, is de in het onderhavige artikel bedoelde
procedure slechts op de voor de Gemeenschap bestemde goederen van
toepassing.
Artikel 89
Produkten van oorsprong in de zin van deze afdeling komen bij invoer in de
Gemeenschap voor de in artikel 67 bedoelde tariefpreferenties in aanmerking
op vertoon van een vervangingscertificaat van oorsprong, formulier A, dat
door de douaneautoriteiten van Noorwegen of van Zwitserland is afgegeven
aan de hand van een door de bevoegde autoriteiten van het begunstigde land
van oorsprong afgegeven certificaat van oorsprong, formulier A, voor zover
aan de voorwaarden van artikel 78 wordt voldaan en voor zover Noorwegen of
Zwitserland de Gemeenschap bijstand verleent door haar douaneautoriteiten
toe te staan de echtheid en de juistheid van de afgegeven certificaten te
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controleren. De in artikel 94 omschreven controleprocedure is van overeenkomstige toepassing. De in artikel 94, lid 3, genoemde termijn wordt op
acht maanden gesteld.
b)

Factuurverklaring
Artikel 90

1.

Een factuurverklaring mag worden opgesteld:

a)

door een toegelaten exporteur in de Gemeenschap in de zin van artikel 90
bis;

b) door iedere exporteur voor elke zending bestaande uit een of meer colli
met produkten van oorsprong waarvan de totale waarde niet meer dan
3 000 ecu bedraagt, mits de bij artikel 81, lid 1, bedoelde bijstand ook op
deze procedure van toepassing is.
2. Een factuurverklaring mag worden opgesteld indien de producten als
„van oorsprong” uit de Gemeenschap of een begunstigd land kunnen worden
beschouwd en aan de andere voorwaarden van deze afdeling wordt voldaan.
3. De exporteur die een factuurverklaring opstelt, moet op verzoek van de
douaneautoriteiten of van de overheidsinstanties van het land van uitvoer
steeds in staat zijn de geëigende documenten voor te leggen waaruit blijkt dat
de betrokken producten „van oorsprong” zijn en dat aan de andere
voorwaarden van deze afdeling wordt voldaan.
4. De factuurverklaring, waarvan de tekst in bijlage 18 is opgenomen,
wordt, in het Frans of in het Engels, door de exporteur op de factuur, op de
pakbon of op een ander handelsdocument getypt, gestempeld of gedrukt. De
factuurverklaring mag ook met de hand worden geschreven. In dat geval moet
dit met inkt en in blokletters gebeuren.
5. De factuurverklaringen worden door de exporteur eigenhandig ondertekend. Een toegelaten exporteur in de zin van artikel 90 bis behoeft deze
verklaringen echter niet te ondertekenen, mits hij de douaneautoriteiten of de
overheidsinstanties een schriftelijke verklaring doet toekomen waarin hij de
volle verantwoordelijkheid op zich neemt voor elke factuurverklaring die hem
identificeert als ware deze eigenhandig door hem ondertekend.
6. Voor de in lid 1, onder b), genoemde gevallen is het gebruik van een
factuurverklaring aan de volgende bijzondere voorwaarden onderworpen:
a)

voor elke zending wordt een factuurverklaring opgesteld;

b) indien in het exporterende land reeds is gecontroleerd of de goederen die
deel uitmaken van de zending, aan de voorwaarden voldoen om als
produkt van oorsprong te worden beschouwd, mag de exporteur in de
factuurverklaring van deze controle melding maken.
De bepalingen van de eerste alinea stellen de exporteur, in voorkomend geval,
niet vrij van de vervulling van andere formaliteiten uit hoofde van de douaneof postwetgeving.
Artikel 90 bis
1. De douaneautoriteiten van de Gemeenschap kunnen een exporteur, hierna
„toegelaten exporteur” genoemd, die veelvuldig communautaire produkten in
de zin van artikel 67, lid 2, verzendt en die ten genoegen van de
douaneautoriteiten de nodige waarborgen biedt ten aanzien van de controle
van het karakter van produkt van oorsprong van de produkten en de naleving
van alle andere voorwaarden van deze afdeling, machtigen factuurverklaringen op te stellen, ongeacht de waarde van de betrokken produkten.
2. De douaneautoriteiten kunnen het verlenen van de status van toegelaten
exporteur afhankelijk stellen van de door hen passend geachte voorwaarden.
3. Het nummer van de douanevergunning die de douaneautoriteiten aan de
toegelaten exporteur toekennen, moet in de factuurverklaring worden
vermeld.
4. De douaneautoriteiten controleren het gebruik dat de toegelaten
exporteur van de vergunning maakt

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 44
!M10

5. De douaneautoriteiten kunnen steeds de vergunning intrekken. Zij zijn
daartoe verplicht wanneer de toegelaten exporteur niet langer de in lid 1
bedoelde waarborgen biedt, niet langer aan de in lid 2 bedoelde voorwaarden
voldoet of op enigerlei wijze misbruik van de vergunning maakt.
Artikel 90 ter
1. Het bewijs van het karakter van produkten van oorsprong uit de
Gemeenschap in de zin van artikel 67, lid 2, wordt geleverd door overlegging
van:
a)

hetzij een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, waarvan het model
in bijlage 21 is opgenomen;

b) hetzij de in artikel 90 bedoelde verklaring.
2. De exporteur of zijn gemachtigde vertegenwoordiger vermeldt in vak 2
van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 de woorden „pays
bénéficiaires du SPG” en „CE”, dan wel „GSP beneficiary countries” en
„EC”
3. .De bepalingen van deze afdeling betreffende de afgifte, het gebruik en de
controle achteraf van certificaten van oorsprong, formulier A, zijn van
overeenkomstige toepassing op certificaten inzake goederenverkeer EUR.1
en, met uitzondering van de bepalingen inzake de afgifte, op de factuurverklaringen.
Artikel 90 quater
1. Produkten die in kleine zendingen van particulier aan particulier worden
verzonden of die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers,
worden voor de toepassing van de in artikel 67 bedoelde tariefpreferenties als
produkten van oorsprong toegelaten zonder een certificaat van oorsprong,
formulier A, of een factuurverklaring te behoeven over te leggen, voor zover
het om invoer gaat waaraan ieder handelskarakter vreemd is, en verklaard
wordt dat zij aan de voorwaarden voor de toepassing van deze afdeling
voldoen en er over de juistheid van een dergelijke verklaring geen twijfel
bestaat.
2. Als invoer waaraan ieder handelskarakter vreemd is, wordt beschouwd,
de invoer van incidentele aard die uitsluitend uit produkten voor het
persoonlijke gebruik van de geadresseerde, van de reiziger of van de leden van
hun gezin bestaat, voor zover aard noch hoeveelheid van die produkten op
commerciële doeleinden wijzen.
Voorts mag de totale waarde niet meer bedragen dan 215 ecu wat kleine
zendingen, of 600 ecu wat de persoonlijke bagage van reizigers betreft.
Artikel 91
1. Wanneer artikel 67, leden 2, 3 of 4, van toepassing is, nemen de bevoegde
autoriteiten van het begunstigde land waarbij een certificaat van oorsprong,
formulier A, wordt aangevraagd voor produkten bij de vervaardiging waarvan
materialen van oorsprong uit de Gemeenschap, uit Noorwegen of uit
Zwitserland worden gebruikt, het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1
of, in voorkomend geval, de factuurverklaring in aanmerking.
2. Vak 4 van de certificaten van oorsprong, formulier A, die in het in lid 1
bedoelde geval worden afgegeven, dient de vermelding „cumul CE”, „cumul
Norvège”, „cumul Suisse”, respectievelijk „EC Cumulation”, „Norway
cumulation”, „Switzerland cumulation” te bevatten.
Artikel 92
Indien tussen de gegevens op een certificaat van oorsprong, formulier A, op
een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of op een factuurverklaring en
die op de documenten welke met het oog op het vervullen van de
invoerformaliteiten aan het douanekantoor worden overgelegd, geringe
verschillen worden vastgesteld, leidt dat louter feit niet tot ongeldigheid van
het certificaat of van de verklaring, wanneer wordt vastgesteld dat het met de
aangeboden goederen overeenstemt.
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Kennelijke vormfouten zoals typefouten in een certificaat van oorsprong,
formulier A, in een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of in een
factuurverklaring leiden er niet toe dat het document wordt geweigerd indien
deze fouten niet van dien aard zijn dat zij over de juistheid van de in deze
documenten vermelde gegevens twijfel doen rijzen.
Onderafdeling 3
Methoden van administratieve samenwerking
Artikel 93
1. De begunstigde landen doen de Commissie toekomen: de namen en
adressen van de zich op hun grondgebied bevindende overheidsinstanties die
bevoegd zijn voor de afgifte van certificaten van oorsprong, formulier A, de
specimens van de afdrukken van de door deze instanties gebruikte stempels,
alsmede de namen en adressen van de bevoegde overheidsinstanties die met
de controle van de certificaten van oorsprong, formulier A, en van de
factuurverklaringen zijn belast. Deze stempels zijn geldig vanaf de datum van
ontvangst ervan door de Commissie. De Commissie geeft deze inlichtingen
door aan de douaneautoriteiten van de Lid-Staten. Indien dergelijke gegevens
als bijwerking van reeds eerder gedane mededelingen worden toegezonden,
deelt de Commissie de datum van ingang van de geldigheid van de nieuwe
stempels mede, volgens de aanwijzingen die de bevoegde autoriteiten van de
begunstigde landen hebben verstrekt. Deze gegevens zijn vertrouwelijk. Bij
het in het vrije verkeer brengen van goederen staan de betrokken
douaneautoriteiten echter toe dat invoerders of hun vertegenwoordigers de
specimens van de in dit lid genoemde stempelafdrukken raadplegen.
2. De Commissie maakt in de C-serie van het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen de datum bekend waarop de nieuwe begunstigde
landen in de zin van artikel 97 aan de in de lid 1 omschreven verplichtingen
hebben voldaan.
3. De Commissie verstrekt de begunstigde landen specimens van de
afdrukken van de stempels die door de douaneautoriteiten van de Lid-Staten
bij afgifte van EUR.1-certificaten worden gebruikt.
Artikel 93 bis
Met het oog op de toepassing van de bepalingen inzake de in artikel 67
genoemde tariefpreferenties nemen de begunstigde landen de regels
betreffende de oorsprong van de goederen, voor het opstellen en afgeven
van certificaten van oorsprong, formulier A, voor het gebruik van factuurverklaringen en de methoden van administratieve samenwerking in acht of
zien erop toe dat deze in acht worden genomen.
Artikel 94
1. De controle achteraf van de certificaten van oorsprong, formulier A, en
de factuurverklaringen wordt door middel van steekproeven verricht of
telkens wanneer de douaneautoriteiten in de Gemeenschap gegronde redenen
hebben om aan de echtheid van de documenten of aan de juistheid van de
gegevens inzake de werkelijke oorsprong van de betrokken produkten te
twijfelen.
2. Voor de toepassing van lid 1 zenden de douaneautoriteiten in de
Gemeenschap een kopie van het certificaat van oorsprong, formulier A, of
van de factuurverklaring terug aan de bevoegde overheidsinstantie in het
begunstigde land van uitvoer, in voorkomend geval onder vermelding van de
formele of materiële redenen waarom een onderzoek wordt aangevraagd. Bij
de kopie van het certificaat, formulier A, of van de factuurverklaring wordt,
indien zij zijn overgelegd, de factuur of een kopie ervan of enig ander
bewijsstuk gevoegd. De douaneautoriteiten geven voorts alle gegevens door
die konden worden verkregen en waardoor de indruk wordt gewekt dat de op
bedoeld certificaat of op de bedoelde factuurverklaring aangebrachte
gegevens onjuist zijn.
Indien de betrokken autoriteiten besluiten de in artikel 67 bedoelde
tariefpreferenties in afwachting van de resultaten van de controle op te
schorten, verlenen zij de importeur vrijgave van de produkten, onder
voorbehoud van de noodzakelijk geachte conservatoire maatregelen.
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3. Wanneer overeenkomstig lid 1 een verzoek om controle achteraf is
gedaan, wordt deze controle verricht en worden de resultaten ervan binnen
uiterlijk zes maanden aan de douaneautoriteiten van de Gemeenschap
medegedeeld. Aan de hand van deze resultaten moet kunnen worden
vastgesteld of het betwiste certificaat van oorsprong, formulier A, of de
betwiste factuurverklaring op de werkelijk uitgevoerde produkten betrekking
heeft en of deze produkten daadwerkelijk voor de in artikel 67 bedoelde
tariefpreferenties in aanmerking kunnen komen.
4. Voor de certificaten van oorsprong, formulier A, die overeenkomstig
artikel 91 zijn afgegeven, wordt bij het antwoord een kopie, respectievelijk
kopieën, gevoegd van het certificaat (de certificaten) inzake goederenverkeer
EUR.1 of, in voorkomend geval, van de factuurverklaring(en) die daarmee
overeenkomt, respectievelijk overeenkomen.
5. Indien bij gegronde twijfel binnen de in lid 3 bedoelde termijn van zes
maanden geen antwoord is ontvangen of indien het antwoord ontoereikende
gegevens bevat om de echtheid van het betrokken document of de werkelijke
oorsprong van de produkten vast te stellen, wordt aan de bevoegde autoriteiten
een tweede schrijven gezonden. Indien de resultaten van de controle na dit
tweede schrijven niet binnen vier maanden aan de aanvragende autoriteiten
worden medegedeeld of indien deze geen uitsluitsel geven over de echtheid
van het document of over de oorsprong van de produkten, weigeren deze
autoriteiten de toekenning van de tariefpreferenties, behoudens buitengewone
omstandigheden.
Het bepaalde in de eerste alinea is van overeenkomstige toepassing tussen
landen van dezelfde regionale groepering ten behoeve van de controle
achteraf van de certificaten van oorsprong, formulier A, en van de
factuurverklaringen die overeenkomstig deze afdeling werden afgegeven of
opgesteld.
6. Indien er bij controle of op grond van enigerlei andere beschikbare
informatie aanwijzingen lijken te bestaan dat op de bepalingen van deze
afdeling inbreuk wordt gemaakt, stelt het begunstigde land van uitvoer, op
eigen initiatief of op verzoek van de Gemeenschap, met de nodige spoed een
onderzoek in of laat het een onderzoek verrichten teneinde dergelijke
inbreuken vast te stellen en herhaling ervan te voorkomen. De Gemeenschap
kan te dien einde aan dergelijke onderzoeken deelnemen.
7. Voor de controle achteraf van certificaten van oorsprong, formulier A,
worden de kopieën van deze certificaten en eventueel de daarop betrekking
hebbende uitvoerdocumenten door de bevoegde overheidsinstantie van het
begunstigde land van uitvoer gedurende ten minste drie jaar bewaard.
Artikel 95
Artikel 78, lid 1, onder c), en artikel 89 zijn slechts van toepassing voor zover
Noorwegen en Zwitserland in het kader van de door hen toegekende
tariefpreferenties voor bepaalde produkten van oorsprong uit ontwikkelingslanden, bepalingen toepassen die gelijkaardig zijn aan die van de
Gemeenschap.
De Commissie stelt de douaneautoriteiten van de Lid-Staten van de
vaststelling van deze bepalingen door Noorwegen en door Zwitserland in
kennis en deelt de datum van het van toepassing worden mede van de in
artikel 78, lid 1, onder c), en in artikel 89 bedoelde bepalingen en van de
gelijkaardige bepalingen die Noorwegen en Zwitserland hebben vastgesteld.
Deze bepalingen zijn van toepassing voor zover de Gemeenschap, Noorwegen
en Zwitserland een overeenkomst hebben gesloten waarin onder meer is
voorzien dat de partijen elkaar op het gebied van administratieve samenwerking de nodige bijstand verlenen.
Onderafdeling 4
Ceuta en Melilla
Artikel 96
1. De in deze afdeling gebruikte term „Gemeenschap” omvat niet Ceuta en
Melilla. Onder „produkten van oorsprong uit de Gemeenschap” zijn de
produkten van oorsprong uit Ceuta en Melilla niet begrepen.
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2. De bepalingen van deze afdeling zijn van overeenkomstige toepassing om
vast te stellen of in Ceuta en in Melilla ingevoerde produkten als „van
oorsprong” uit het in het kader van het Systeem van Algemene Preferenties
begunstigde land van uitvoer of als van oorsprong uit Ceuta en Melilla kunnen
worden beschouwd.
3.

Ceuta en Melilla worden als één grondgebied beschouwd.

4. De bepalingen van deze afdeling betreffende de afgifte, het gebruik en de
controle achteraf van certificaten van oorsprong, formulier A, zijn op de
produkten van oorsprong uit Ceuta en Melilla van overeenkomstige
toepassing.
5. De Spaanse douaneautoriteiten zijn belast met de toepassing van deze
afdeling in Ceuta en Melilla.
Onderafdeling 5
Slotbepaling
Artikel 97
Wanneer een land of gebied wordt toegelaten of opnieuw wordt toegelaten als
begunstigde van het Systeem van Algemene Preferenties, voor de in de
EG-verordeningen van de Raad of in de EGKS-beschikking vermelde
produkten, komen de goederen van oorsprong uit dat land of gebied voor de
voordelen van dit systeem in aanmerking, mits zij vanaf de in artikel 93, lid 2,
bedoelde datum uit dat land of gebied worden uitgevoerd.
Afdeling 2
Republieken Bosnië-Herzegovina en Kroatië, Federale Republiek Joegoslavië, voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, gebieden van de
Westelijke Jordaanoever en de Gaza-strook
Onderafdeling 1
Omschrijving van het begrip „produkten van oorsprong”
Artikel 98
1. Voor de toepassing van de bepalingen inzake tariefpreferenties van de
Gemeenschap ten gunste van produkten van oorsprong uit de Republieken
Bosnië-Herzegovina en Kroatië, uit de Federale Republiek Joegoslavië, uit de
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, uit de gebieden van de
Westelijke Jordaanoever en de Gaza-strook, hierna „begunstigde Republieken
of gebieden” genoemd, worden de volgende produkten als produkten van
oorsprong uit een begunstigde Republiek, respectievelijk begunstigd gebied
beschouwd:
a)

geheel en al in die Republiek of in dat gebied verkregen produkten, in de
zin van artikel 99;

b) in die Republiek of in dat gebied verkregen produkten, waarin andere dan
de onder a) bedoelde produkten zijn verwerkt, mits deze produkten een
be- of verwerking hebben ondergaan die in de zin van artikel 100
toereikend is.
2. Voor de toepassing van de bepalingen van deze afdeling worden
produkten van oorsprong uit de Gemeenschap in de zin van lid 3 als
produkten van oorsprong uit een begunstigde Republiek of uit een begunstigd
gebied beschouwd wanneer zij in die begunstigde Republiek of in dat
begunstigde gebied verderreikende be- of verwerkingen hebben ondergaan
dan die bedoeld in artikel 101.
3. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing om de oorsprong van in de
Gemeenschap verkregen produkten vast te stellen.
Artikel 99
1. Als geheel en al in een begunstigde Republiek, in een begunstigd gebied
of in de Gemeenschap verkregen, worden beschouwd:
a)

aldaar uit de bodem of uit de zee- of oceaanbodem gewonnen produkten;

b) aldaar geoogste produkten van het plantenrijk;
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c)

aldaar geboren en gefokte levende dieren;

d) produkten afkomstig van aldaar gefokte levende dieren;
e)

voortbrengselen van de aldaar bedreven jacht en visserij;

f)

produkten van de zeevisserij en andere, door hun schepen buiten hun
territoriale wateren uit de zee gewonnen produkten;

g) uitsluitend uit de onder f) bedoelde produkten aan boord van hun
fabrieksschepen vervaardigde produkten;
h) aldaar verzamelde gebruikte artikelen die slechts voor de terugwinning
van grondstoffen kunnen dienen;
i)

van aldaar verrichte fabrieksbewerkingen afkomstig afval en schroot;

j)

van of uit de buiten hun territoriale wateren gelegen zee- of oceaanbodem
of de ondergrond daarvan gewonnen produkten, voor zover zij met het
oog op de ontginning ervan exclusieve rechten over deze zeebodem of op
de ondergrond daarvan uitoefenen;

k) goederen die aldaar uitsluitend uit de onder a) tot en met j) bedoelde
produkten worden vervaardigd.
2. De in lid 1, onder f) en g), gebezigde termen „hun schepen” en „hun
fabrieksschepen” zijn slechts van toepassing op schepen en fabrieksschepen:
— die in de begunstigde Republiek, in een begunstigd gebied of in een
Lid-Staat worden ingeschreven of geregistreerd;
— die de vlag van een begunstigde Republiek, van een begunstigd gebied of
van een Lid-Staat voeren;
— die voor ten minste 50 procent aan onderdanen van een begunstigde
Republiek, van een begunstigd gebied of van Lid-Staten toebehoren of
aan een vennootschap die haar hoofdkantoor in een van deze
Republieken, gebieden of Staten 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 onderdanen zijn van een van die begunstigde
Republieken, gebieden of Lid-Staten, en waarvan bovendien, in het geval
van vennootschappen, ten minste de helft van het kapitaal aan deze
begunstigde Republieken, gebieden of Lid-Staten of aan openbare
lichamen of onderdanen van deze Republieken, gebieden of Lid-Staten
toebehoort;
— waarvan de kapitein en de officieren onderdanen van een begunstigd land,
van een begunstigd gebied of van een Lid-Staat zijn;
en
— waarvan de bemanning voor ten minste 75 procent uit onderdanen van
een begunstigde republiek, een begunstigd gebied of een Lid-Staat
bestaat.
3. Onder „begunstigde Republiek of begunstigd gebied” en „Gemeenschap”
worden ook de territoriale wateren van die begunstigde Republieken,
respectievelijk begunstigde gebieden of die van de Lid-Staten verstaan.
4. Schepen waarmee in volle zee wordt gevist, in het bijzonder de
fabrieksschepen aan boord waarvan de gevangen produkten worden be- of
verwerkt, worden geacht deel uit te maken van het grondgebied van de
begunstigde Republieken, respectievelijk begunstigde gebieden of van dat van
de Lid-Staat waartoe zij behoren, voor zover zij aan de voorwaarden van lid 2
voldoen.
Artikel 100
1. Voor de toepassing van artikel 98 worden materialen die niet van
oorsprong zijn, geacht een toereikende be- of verwerking te hebben
ondergaan, indien het verkregen produkt onder een andere post wordt
ingedeeld dan die waaronder de bij de vervaardiging ervan gebruikte, niet van
oorsprong zijnde materialen worden ingedeeld, onder voorbehoud van het
bepaalde in lid 2.
2.

Voor een produkt dat is vermeld in de kolommen 1 en 2 van de lijst:

— in bijlage 19 voor de gebieden van de Westelijke Jordaanoever en de
Gaza-strook,
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of
— in bijlage 20 voor de Republieken Bosnië-Herzegovina en Kroatië, voor
de Federale Republiek Joegoslavië en voor de voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië,
moet in plaats van aan het bepaalde in lid 1 aan de in kolom 3 van die lijst
vermelde voorwaarden voor dit produkt worden voldaan.
Artikel 101
De volgende be- of verwerkingen worden als ontoereikend beschouwd om de
oorsprong te verlenen, ongeacht of aan de voorwaarden van artikel 100, lid 1,
wordt voldaan:
a)

behandelingen welke dienen om de produkten tijdens het vervoer en de
opslag ervan in goede staat te bewaren (luchten, uitspreiden, drogen,
koelen, in water zetten waaraan zout, zwaveldioxide of andere produkten
zijn toegevoegd, verwijderen van beschadigde gedeelten en soortgelijke
verrichtingen);

b) eenvoudige verrichtingen zoals stofvrij maken, zeven, sorteren, classificeren, assorteren (daaronder begrepen het samenstellen van sets van
artikelen), wassen, verven en snijden;
c)

i)

het veranderen van verpakkingen, splitsen en samenvoegen van colli;

ii) het eenvoudig bottelen, vullen van flacons, verpakken in zakken,
etuis, dozen of blikken, het bevestigen op kaartjes of plankjes, enz.,
en alle andere eenvoudige verrichtingen;
d) het aanbrengen van merken, etiketten of soortgelijke onderscheidingstekens op de produkten zelf of op de verpakkingen ervan;
e)

het eenvoudig mengen van produkten, ook van verschillende soorten,
indien een of meer bestanddelen van het mengsel niet aan de
voorwaarden van deze afdeling voldoen om als produkten van oorsprong
uit een begunstigde Republiek, respectievelijk begunstigd gebied of uit de
Gemeenschap te kunnen worden beschouwd;

f)

het eenvoudig samenvoegen van delen tot een volledig produkt;

g) twee of meer van de onder a) tot en met f) vermelde behandelingen,
respectievelijk verrichtingen te zamen;
h) het slachten van dieren.
Artikel 102
1. In afwijking van artikel 100 mogen niet van oorsprong zijnde materialen
bij de vervaardiging van een bepaald produkt worden gebruikt, mits de totale
waarde van die materialen niet hoger is dan 5 % van de prijs af fabriek van het
eindprodukt en onder voorbehoud van de voorwaarden van aantekening 3.4
van bijlage 14.
2. Lid 1 is niet van toepassing op produkten die onder de hoofdstukken 50
tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem worden ingedeeld.
Artikel 103
Accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen die samen met
materieel, machines, apparaten of voertuigen worden geleverd en deel
uitmaken van de normale uitrusting ervan en in de prijs ervan zijn begrepen of
niet afzonderlijk worden gefactureerd, worden geacht met het betrokken
materieel, respectievelijk met de betrokken machines, apparaten of voertuigen
één geheel te vormen.
Artikel 104
Stellen of assortimenten in de zin van algemene regel 3 voor de interpretatie
van het geharmoniseerd systeem, worden als van oorsprong beschouwd indien
alle samenstellende delen van oorsprong zijn. Een stel of assortiment
bestaande uit artikelen van oorsprong en artikelen die niet van oorsprong zijn,
wordt evenwel als van oorsprong beschouwd indien de waarde van de
artikelen die niet van oorsprong zijn, niet meer dan 15 % van de prijs af
fabriek van het stel of assortiment bedraagt.
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Artikel 105
Om te bepalen of een produkt „van oorsprong” is, is het niet noodzakelijk de
oorsprong vast te stellen van de volgende elementen die bij de vervaardiging
ervan gebruikt mochten zijn:
a)

energie en brandstof;

b) installaties en uitrusting;
c)

machines en werktuigen;

d) goederen die in de uiteindelijke samenstelling van het produkt niet
voorkomen en ook niet zijn bestemd om daarin voor te komen.
Artikel 106
De in deze afdeling met betrekking tot de verkrijging van het karakter van
produkt van oorsprong omschreven voorwaarden moeten zonder onderbreking
in de begunstigde Republiek, respectievelijk in het begunstigde gebied of in
de Gemeenschap zijn vervuld.
Indien goederen van oorsprong, die uit de begunstigde Republiek,
respectievelijk uit het begunstigde gebied of uit de Gemeenschap naar een
ander land zijn uitgevoerd, daarnaar terugkeren, mogen zij niet meer als
goederen van oorsprong worden beschouwd, tenzij ten genoegen van de
bevoegde autoriteiten kan worden aangetoond dat:
— de teruggekeerde goederen dezelfde zijn als de goederen welke waren
uitgevoerd,
en
— zij tijdens het verblijf ervan in dat land geen verderreikende behandelingen hebben ondergaan dan hetgeen ter verzekering van het behoud
ervan in goede staat noodzakelijk was.
Artikel 107
1. Als rechtstreeks vervoerd van de begunstigde Republiek, respectievelijk
van het begunstigde gebied naar de Gemeenschap of van de Gemeenschap
naar de begunstigde Republiek, respectievelijk naar het begunstigde gebied
worden beschouwd:
a)

goederen waarvan het vervoer niet over het grondgebied van een ander
land geschiedt;

b) goederen die één enkele zending vormen en die over het grondgebied van
andere landen dan over dat van de begunstigde Republiek, respectievelijk
van het begunstigde gebied of van de Gemeenschap worden vervoerd,
eventueel met overslag of tijdelijke opslag in deze landen, voor zover zij
in het land van doorvoer of opslag onder toezicht van de douane zijn
gebleven en aldaar geen andere verrichtingen hebben ondergaan dan
lossen en opnieuw laden, noch enige andere behandeling om deze in
goede staat te behouden;
c)

goederen die zonder onderbreking per pijpleiding via een ander
grondgebied dan dat van de begunstigde Republiek, respectievelijk dat
van het begunstigde gebied of van de Gemeenschap worden vervoerd.

2. Het bewijs dat aan de in lid 1, onder b), omschreven voorwaarden is
voldaan, wordt geleverd door overlegging van de volgende stukken aan de
bevoegde douaneautoriteiten:
a)

hetzij een enkel vervoerdocument onder dekking waarvan het vervoer
door het land van doorvoer geschiedt;

b) hetzij een door de douaneautoriteiten van het land van doorvoer
afgegeven verklaring, waarin:
— de goederen nauwkeurig zijn omschreven,
— de data zijn vermeld waarop de goederen zijn gelost en opnieuw
geladen of, eventueel, zijn geladen of gelost, onder vermelding van
de gebruikte schepen of van de andere gebruikte vervoermiddelen,
— een verklaring betreffende de voorwaarden waarop de produkten in
het land van doorvoer verbleven;
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c)

hetzij, bij gebrek aan bovengenoemde stukken, enig ander bewijsstuk.
Artikel 108

1. De in artikel 98 bedoelde tariefpreferenties zijn van toepassing op
produkten die vanuit een begunstigde Republiek of een begunstigd gebied
naar een tentoonstelling in een ander land worden verzonden en voor invoer in
de Gemeenschap zijn verkocht, mits deze aan de in deze afdeling omschreven
voorwaarden voldoen om als produkten van oorsprong uit die begunstigde
Republiek, respectievelijk uit dat begunstigde gebied te worden beschouwd en
voor zover ten genoegen van de bevoegde douaneautoriteiten van de
Gemeenschap wordt aangetoond dat:
a)

een exporteur deze produkten rechtstreeks vanuit de begunstigde
Republiek, respectievelijk vanuit het begunstigde gebied naar het land
van de tentoonstelling heeft verzonden;

b) deze exporteur de produkten aan een geadresseerde in de Gemeenschap
heeft verkocht of overgedragen;
c)

deze produkten in dezelfde staat als die waarin zij naar de tentoonstelling
werden verzonden, naar de Gemeenschap zijn overgebracht;

d) de produkten, vanaf het tijdstip waarop zij naar de tentoonstelling werden
verzonden, niet voor andere doeleinden zijn gebruikt dan om aldaar te
worden vertoond.
2. Het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt op de gewone wijze
bij de douaneautoriteiten van de Gemeenschap ingediend. Op dit certificaat
worden naam en adres van de tentoonstelling vermeld. Zo nodig kunnen ten
aanzien van de aard van de produkten en de voorwaarden waarop zij werden
tentoongesteld, bijkomende bewijsstukken worden verlangd.
3. Lid 1 is van toepassing op alle tentoonstellingen, beurzen of soortgelijke
openbare evenementen met een commercieel, industrieel, agrarisch of
ambachtelijk karakter die niet voor particuliere doeleinden in winkels of
bedrijfsruimten met het oog op de verkoop van buitenlandse produkten
worden gehouden, en gedurende welke de betrokken produkten onder
douanetoezicht blijven.
Onderafdeling 2
Bewijs van de oorsprong
Artikel 109
Produkten van oorsprong uit de begunstigde Republieken of gebieden komen
voor het bepaalde in deze afdeling in aanmerking op vertoon van:
a)

ofwel een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, waarvan het model
in bijlage 21 is opgenomen,

b) ofwel, in de in artikel 117, lid 1, bedoelde gevallen, een verklaring van de
exporteur op de factuur, op de pakbon of op een ander handelsdocument
waarin de betrokken produkten op een voldoende nauwkeurige wijze zijn
omschreven om deze te kunnen identificeren (hierna „factuurverklaring”
genoemd), en waarvan de tekst in bijlage 22 is opgenomen.
a)

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1
Artikel 110

1. De produkten van oorsprong in de zin van deze afdeling komen bij invoer
in de Gemeenschap voor de in artikel 98 bedoelde tariefpreferenties in
aanmerking, mits zij in de zin van artikel 107 rechtstreeks naar de
Gemeenschap zijn vervoerd, onder overlegging van een certificaat inzake
goederenverkeer EUR.1 dat is afgegeven door:
— de douaneautoriteiten of overheidsinstanties van Bosnië-Herzegovina en
van Kroatië, van de Federale Republiek Joegoslavië of van de voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië,
of
— door de Kamers van Koophandel van de gebieden van de Westelijke
Jordaanoever en de Gaza-strook
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mits die bevoegde autoriteiten van genoemde begunstigde Republieken of
begunstigde gebieden:
— de Commissie de bij artikel 121 vereiste informatie hebben verstrekt;
— de Gemeenschap bijstand verlenen door aan de douaneautoriteiten van de
Lid-Staten de mogelijkheid te bieden de echtheid van het document of de
juistheid van de inlichtingen omtrent de werkelijke oorsprong van de
betrokken produkten na te gaan.
2. Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt slechts afgegeven
wanneer het als het bewijsstuk voor de toepassing van de in artikel 98
bedoelde tariefpreferenties kan dienen.
3. Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt afgegeven op
schriftelijk verzoek van de exporteur of, onder diens verantwoordelijkheid,
van zijn daartoe gemachtigde vertegenwoordiger. Deze aanvraag wordt op het
formulier gesteld waarvan het model in bijlage 21 is opgenomen en dat
overeenkomstig het bepaalde in deze onderafdeling is ingevuld.
De aanvragen voor certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 moeten ten
minste drie jaar door de bevoegde autoriteiten van de begunstigde Republiek,
respectievelijk van het begunstigde gebied worden bewaard.
4. De exporteur of zijn vertegenwoordiger voegt bij zijn aanvraag alle
stukken waarmee kan worden aangetoond dat de uit te voeren produkten voor
de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 in aanmerking
kunnen komen.
Hij verbindt zich ertoe op aanvraag van de bevoegde autoriteiten alle
bijkomende bewijsstukken over te leggen die deze noodzakelijk achten om de
juistheid na te gaan van de oorsprong van de produkten waarvoor
tariefpreferenties worden aangevraagd, en elke controle van zijn boekhouding
door deze autoriteiten te aanvaarden, alsmede dat zij de omstandigheden
onderzoeken waaronder deze produkten zijn verkregen.
5. Het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt afgegeven door de
bevoegde autoriteiten van de begunstigde Republiek, respectievelijk van het
begunstigde gebied of door de douaneautoriteiten van de Lid-Staat van uitvoer
indien de uit te voeren produkten als van oorsprong in de zin van deze
afdeling kunnen worden beschouwd.
6. Daar het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 het bewijsstuk voor
de toepassing van de in artikel 98 bedoelde tariefpreferenties vormt, dienen de
bevoegde autoriteiten van de begunstigde Republiek, respectievelijk van het
begunstigde gebied, of de douaneautoriteiten van de Lid-Staat van uitvoer de
nodige maatregelen te nemen om de oorsprong van de produkten en de op het
certificaat vermelde gegevens te verifiëren.
7. Om na te gaan of aan de voorwaarden van lid 5 is voldaan, kunnen de
bevoegde autoriteiten van de begunstigde Republiek, respectievelijk van het
begunstigde gebied elk bewijsstuk opvragen en elke controle verrichten die zij
dienstig achten.
8. De bevoegde autoriteiten van de begunstigde Republiek, respectievelijk
van het begunstigde gebied, of de douaneautoriteiten van de Lid-Staat van
uitvoer zien erop toe dat de in lid 1 bedoelde formulieren correct worden
ingevuld.
9. De datum van afgifte van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1
wordt in het voor de douaneautoriteiten gereserveerde deel van dat certificaat
vermeld.
10. Het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt, bij de uitvoer van
de produkten waarop het betrekking heeft, afgegeven door de bevoegde
autoriteiten van de begunstigde Republiek, respectievelijk van het begunstigde gebied, of door de douaneautoriteiten van de Lid-Staat van uitvoer. Het
wordt de exporteur ter beschikking gesteld zodra de uitvoer van de goederen
daadwerkelijk gebeurt of het gewaarborgd is dat dat zal gebeuren.
Artikel 111
Wanneer, op verzoek van de importeur en op de door de douaneautoriteiten
van het land van invoer vastgestelde voorwaarden, goederen in gedemonteerde of niet-gemonteerde staat in de zin van algemene regel 2 a) voor de
interpretatie van het geharmoniseerd systeem, vallende onder de afdelingen
XVI en XVII of onder de posten 7308 en 9406 van het geharmoniseerd
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systeem, in deelzendingen worden ingevoerd, wordt bij de invoer van de
eerste deelzending één enkel bewijs van oorsprong bij de douaneautoriteiten
ingediend.
Artikel 112
De bewijzen inzake de oorsprong worden bij de douaneautoriteiten van de
Lid-Staat van invoer op de bij artikel 62 van het Wetboek voorgeschreven
wijze overgelegd. Deze autoriteiten kunnen van dit certificaat een vertaling
verlangen. Zij kunnen voorts eisen dat de aangifte ten invoer vergezeld gaat
van een verklaring van de importeur dat de produkten aan de voor de
toepassing van deze afdeling vereiste voorwaarden voldoen.
Artikel 113
1. In afwijking van artikel 110, lid 10, kan het certificaat inzake
goederenverkeer EUR.1, bij uitzondering worden afgegeven na de uitvoer
van de goederen waarop het betrekking heeft:
a)

indien dit door een vergissing, onopzettelijk verzuim of bijzondere
omstandigheden niet bij de uitvoer is gebeurd,
of

b) ten genoegen van de douaneautoriteiten wordt aangetoond dat een
certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 is afgegeven, maar dat het bij
de invoer om technische redenen niet werd aanvaard.
2. De bevoegde autoriteiten kunnen eerst tot afgifte achteraf van een
certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 overgaan na te hebben nagegaan of
de gegevens in de aanvraag van de exporteur met die in het desbetreffende
uitvoerdossier overeenstemmen en of er bij de uitvoer van de betrokken
produkten geen certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, dat aan de
voorwaarden van deze afdeling voldoet, is afgegeven.
3. Op de achteraf afgegeven certificaten inzake goederenverkeer EUR.1
moet een van de volgende aantekeningen zijn aangebracht:
„EXPEDIDO A POSTERIORI”, „UDSTEDT EFTERFØLGENDE”,
„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”, „ΕΚ∆ΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «ISSUED RETROSPECTIVELY”, „DÉLIVRÉ A POSTERIORI”,
„RILASCIATO A POSTERIORI”, „AFGEGEVEN A POSTERIORI”,
„EMITIDO A POSTERIORI”, „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”, „UTFÄRDAT
I EFTERHAND”.
4. De in lid 3 bedoelde aantekening wordt aangebracht in het vak
„Opmerkingen” van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1.
Artikel 114
1. In geval van diefstal, verlies of vernietiging van een certificaat inzake
goederenverkeer EUR.1, kan de exporteur de bevoegde autoriteiten die dit
certificaat hebben afgegeven, verzoeken om aan de hand van de uitvoerdocumenten die in hun bezit zijn, een duplicaat op te maken.
2. Op het aldus afgegeven duplicaat moet een van de volgende
aantekeningen zijn aangebracht:
„DUPLICADO”, „DUPLIKAT”, „DUPLIKAT”, „ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICATE”, „DUPLICATA”, „DUPLICATO”, „DUPLICAAT” „SEGUNDA
VIA”, „KAKSOISKAPPALE”, „DUPLIKÁT”.
3. De in lid 2 bedoelde aantekening wordt aangebracht in het vak
„Opmerkingen” van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1.
4. Het duplicaat draagt dezelfde datum als het oorspronkelijke certificaat
inzake goederenverkeer EUR.1 en is vanaf die dag geldig.
Artikel 115
Indien produkten van oorsprong onder toezicht van een douanekantoor in de
Gemeenschap zijn geplaatst, kan het oorspronkelijke bewijs van de oorsprong
door een of meer certificaten inzake goederenverkeer EUR.1, worden
vervangen om deze produkten, of sommige ervan, naar een andere plaats in
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de Gemeenschap te verzenden. De vervangingscertificaten inzake goederenverkeer EUR.1 worden afgegeven door het douanekantoor waar de goederen
onder toezicht worden geplaatst.
Artikel 116
1. Het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 is vijf maanden geldig te
rekenen vanaf de datum van afgifte in de begunstigde Republiek,
respectievelijk in het begunstigde gebied of in de Gemeenschap en moet
binnen diezelfde termijn worden ingediend bij de douaneautoriteiten van de
Lid-Staat of bij die van de begunstigde Republiek, respectievelijk van het
begunstigde gebied waar de goederen worden ingevoerd.
2. Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 die na het verstrijken van de
in lid 1 genoemde termijn bij de douaneautoriteiten van de Lid-Staat worden
overgelegd, kunnen met het oog op de toepassing van de tariefpreferenties
worden aanvaard wanneer de laattijdige indiening het gevolg is van
buitengewone omstandigheden.
3. In andere gevallen van laattijdige indiening bedoeld in lid 2, kunnen de
douaneautoriteiten van de Lid-Staat van invoer de certificaten EUR.1
aanvaarden wanneer de produkten vóór het verstrijken van genoemde termijn
bij hen zijn aangebracht.
b)

Factuurverklaring
Artikel 117

1.

Een factuurverklaring mag worden opgesteld:

a)

door een toegelaten exporteur in de zin van artikel 118;

b) door iedere exporteur voor elke zending bestaande uit een of meer colli
met producten van oorsprong waarvan de totale waarde niet meer dan
3 000 ecu bedraagt, mits de bij artikel 110, lid 1, bedoelde bijstand ook
op deze procedure van toepassing is.
2. Een factuurverklaring mag worden opgesteld indien de produkten als
„van oorsprong” uit de Gemeenschap, uit een begunstigde Republiek,
respectievelijk uit een begunstigd gebied kunnen worden beschouwd en aan
de andere voorwaarden van deze afdeling wordt voldaan.
3. De exporteur die een factuurverklaring opstelt, moet op verzoek van de
douaneautoriteiten van de Gemeenschap, of van de bevoegde autoriteiten van
een begunstigde Republiek, respectievelijk van een begunstigd gebied, steeds
in staat zijn de geëigende documenten voor te leggen waaruit blijkt dat de
betrokken produkten „van oorsprong” zijn en dat aan de andere voorwaarden
van deze afdeling wordt voldaan.
4. Deze factuurverklaring, waarvan de tekst in bijlage 22 is opgenomen,
wordt door de exporteur op de factuur, op de pakbon of op een ander
handelsdocument getypt, gestempeld of gedrukt in één van de in deze bijlage
opgenomen taalversies, overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht
van het land van uitvoer. De factuurverklaring mag ook met de hand worden
geschreven. In dat geval moet dit met inkt en in blokletters gebeuren.
5. De factuurverklaringen worden door de exporteur eigenhandig ondertekend. Een toegelaten exporteur in de zin van artikel 118 behoeft deze
verklaringen echter niet te ondertekenen, mits hij de bevoegde autoriteiten een
schriftelijke verklaring doet toekomen waarin hij de volle verantwoordelijkheid op zich neemt voor elke factuurverklaring die hem identificeert als ware
deze eigenhandig door hem ondertekend.
6. Voor de in lid 1, onder b), genoemde gevallen is het gebruik van een
factuurverklaring aan de volgende bijzondere voorwaarden onderworpen:
a)

voor elke zending wordt een factuurverklaring opgesteld;

b) indien in de begunstigde Republiek, respectievelijk in het begunstigde
gebied reeds is gecontroleerd of de goederen die deel uitmaken van de
zending, aan de voorwaarden voldoen om als produkt van oorsprong te
worden beschouwd, mag de exporteur van deze controle melding maken.
De bepalingen van de eerste alinea stellen de exporteur, in voorkomend geval,
niet vrij van de vervulling van andere formaliteiten uit hoofde van de douaneof postwetgeving.
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Artikel 118
1. De douaneautoriteiten van de Gemeenschap kunnen een exporteur, hierna
„toegelaten exporteur” genoemd, die veelvuldig communautaire produkten in
de zin van artikel 98, lid 2, verzendt en die ten genoegen van de
douaneautoriteiten de nodige waarborgen biedt ten aanzien van de controle
van het karakter van produkt van oorsprong van de produkten en de naleving
van alle andere voorwaarden van deze afdeling, machtigen factuurverklaringen op te stellen, ongeacht de waarde van de betrokken goederen.
2. De douaneautoriteiten kunnen het verlenen van de status van toegelaten
exporteur afhankelijk stellen van de door hen passend geachte voorwaarden.
3. Het nummer van de douanevergunning die de douaneautoriteiten aan de
toegelaten exporteur toekennen, moet in de factuurverklaring worden
vermeld.
4. De douaneautoriteiten controleren het gebruik dat de toegelaten
exporteur van de vergunning maakt.
5. De douaneautoriteiten kunnen de vergunning steeds intrekken. Zij zijn
daartoe verplicht wanneer de toegelaten exporteur niet langer de in lid 1
bedoelde waarborgen biedt, niet langer aan de in lid 2 bedoelde voorwaarden
voldoet of op enigerlei wijze misbruik van de vergunning maakt.
Artikel 119
1. Produkten die in kleine zendingen van particulier aan particulier worden
verzonden of die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers,
worden voor de toepassing van de in artikel 98 bedoelde tariefpreferenties als
produkten van oorsprong toegelaten zonder een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of een factuurverklaring te behoeven over te leggen, voor
zover het om invoer gaat waaraan ieder handelskarakter vreemd is, en
verklaard wordt dat zij aan de voorwaarden voor de toepassing van genoemd
artikel voldoen en er over de juistheid van een dergelijke verklaring geen
twijfel bestaat.
2. Als invoer waaraan ieder handelskarakter vreemd is, wordt beschouwd,
de invoer van incidentele aard die uitsluitend uit produkten voor het
persoonlijke gebruik van de geadresseerde, van de reiziger of van de leden van
hun gezin bestaat, voor zover noch aard noch hoeveelheid van die produkten
op commerciële doeleinden wijzen.
Voorts mag de totale waarde niet meer bedragen dan 215 ecu wat kleine
zendingen, of 600 ecu wat de persoonlijke bagage van reizigers betreft.
Artikel 120
Indien tussen de gegevens op het bewijs van oorsprong en die op de
documenten die met het oog op het vervullen van de invoerformaliteiten voor
de goederen aan het douanekantoor worden overgelegd, geringe verschillen
worden vastgesteld, leidt dat louter feit niet tot ongeldigheid van het bewijs
van oorsprong, wanneer wordt vastgesteld dat het met de aangeboden
goederen overeenstemt.
Kennelijke vormfouten zoals typefouten in een bewijs van oorsprong leiden er
niet toe dat het document wordt geweigerd indien deze fouten niet van dien
aard zijn dat zij over de juistheid van de in dit document vermelde gegevens
twijfel doen rijzen.
Onderafdeling 3
Methoden van administratieve samenwerking
Artikel 121
1. De begunstigde Republieken en begunstigde gebieden doen de Commissie toekomen: de namen en adressen van de zich op hun grondgebied
bevindende overheidsinstanties die bevoegd zijn voor de afgifte van
certificaten inzake goederenverkeer EUR.1, de specimens van de afdrukken
van de door deze instanties gebruikte stempels, alsmede de namen en adressen
van de bevoegde overheidsinstanties die met de controle van de certificaten
inzake goederenverkeer EUR.1 en van de factuurverklaringen zijn belast.
Deze stempels zijn geldig vanaf de datum van ontvangst ervan door de
Commissie. De Commissie geeft deze inlichtingen door aan de douaneau-
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toriteiten van de Lid-Staten. Indien dergelijke mededelingen als bijwerking
van eerder gedane mededelingen worden toegezonden, deelt de Commissie de
datum van ingang van de geldigheid van de nieuwe stempels mede, volgens de
aanwijzingen die de bevoegde autoriteiten van de begunstigde Republieken,
respectievelijk van de begunstigde gebieden hebben verstrekt. Deze gegevens
zijn vertrouwelijk. Bij het in het vrije verkeer brengen van goederen staan de
betrokken douaneautoriteiten echter toe dat invoerders of hun vertegenwoordigers de specimens van de in dit lid genoemde stempelafdrukken
raadplegen.
2. De Commissie verstrekt de begunstigde Republieken en begunstigde
gebieden specimens van de afdrukken van de stempels die door de
douaneautoriteiten van de Lid-Staten bij de afgifte van de EUR.1-certificaten
worden gebruikt.

Artikel 122
1. De controle achteraf van de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1
en van de factuurverklaringen wordt door middel van steekproeven verricht of
telkens wanneer de douaneautoriteiten van de Lid-Staat van invoer of de
bevoegde autoriteiten van de begunstigde Republieken, respectievelijk van de
begunstigde gebieden, gegronde redenen hebben om aan de echtheid van de
documenten of aan de juistheid van de daarin vermelde gegevens te twijfelen.
2. V4oor de toepassing van lid 1 zenden de bevoegde autoriteiten van de
Lid-Staat van invoer of van de begunstigde Republiek, respectievelijk van het
begunstigde gebied van invoer het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1,
de factuurverklaring of een kopie van dit certificaat, respectievelijk van deze
verklaring, terug aan de bevoegde autoriteiten van de begunstigde Republiek,
respectievelijk van het begunstigd gebied van uitvoer, of aan de douaneautoriteiten van de Lid-Staat van uitvoer, in voorkomend geval onder
vermelding van de formele of materiële redenen waarom een onderzoek wordt
aangevraagd.
De verzoekende autoriteiten voegen bij het certificaat inzake goederenverkeer
EUR.1 of bij de factuurverklaring ieder relevant handelsdocument of een
kopie daarvan en zenden ter ondersteuning van het verzoek om controle
achteraf alle documenten en informatie mee die konden worden verkregen, en
die het vermoeden hebben doen rijzen dat de gegevens op bedoeld certificaat
of op bedoelde verklaring onjuist zijn.
Indien de douaneautoriteiten van de Lid-Staat van invoer besluiten om in
afwachting van de resultaten van de controle de preferentiële behandeling op
te schorten, geven zij de produkten vrij, onder voorbehoud van de
noodzakelijk geachte conservatoire maatregelen.
3. De douaneautoriteiten van de Lid-Staat van invoer of de bevoegde
autoriteiten van de begunstigde Republiek, respectievelijk van het begunstigd
gebied worden binnen zes maanden van de resultaten van de controle in
kennis gesteld. Aan de hand van deze resultaten moet kunnen worden
vastgesteld of het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, respectievelijk
de factuurverklaring op werkelijk uitgevoerde produkten betrekking heeft en
of deze produkten daadwerkelijk voor de in artikel 98 genoemde preferenties
in aanmerking kunnen komen.
4. Met het oog op de controle achteraf van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 en van factuurverklaringen worden de uitvoerdocumenten of
de als dusdanig dienstdoende kopieën van die certificaten door de bevoegde
autoriteiten van de begunstigde Republiek, respectievelijk van het begunstigd
gebied, of door de douaneautoriteiten van de Lid-Staat van uitvoer gedurende
ten minste drie jaar bewaard.
5. Indien bij gegronde twijfel binnen tien maanden na de datum van
aanvraag om controle geen antwoord is ontvangen of indien het antwoord
ontoereikende gegevens bevat om de echtheid van het betrokken document of
de werkelijke oorsprong van de produkten vast te stellen, weigeren de
douaneautoriteiten die de controle hebben aangevraagd, de toekenning van de
tariefpreferenties, behoudens buitengewone omstandigheden.
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Onderafdeling 4
Ceuta en Melilla
Artikel 123
1. De in deze afdeling gebruikte term „Gemeenschap” omvat niet Ceuta en
Melilla. Onder „produkten van oorsprong uit de Gemeenschap” zijn de
produkten van oorsprong uit Ceuta en Melilla niet begrepen.
2. De bepalingen van deze afdeling zijn van overeenkomstige toepassing om
vast te stellen of produkten als „van oorsprong” uit de met preferenties
begunstigde Republiek, respectievelijk uit het met preferenties begunstigd
gebied bij invoer in Ceuta en Melilla, of als van oorsprong uit Ceuta en
Melilla kunnen worden beschouwd.
3.

Ceuta en Melilla worden als één grondgebied beschouwd.

4. De bepalingen van deze afdeling betreffende de afgifte, het gebruik en de
controle achteraf van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 zijn op de
producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla van overeenkomstige
toepassing.
5. De Spaanse douaneautoriteiten zijn belast met de toepassing van deze
afdeling in Ceuta en Melilla.

!B

TITEL V
DOUANEWAARDE
HOOFDSTUK I
Algemene bepalingen
Artikel 141
1. Voor de toepassing van de artikelen 28 tot en met 36 van het Wetboek en
van deze titel houden de Lid-Staten rekening met de in bijlage 23 opgenomen
bepalingen.
De vorengenoemde bepalingen, die in de eerste kolom van bijlage 23 zijn
vermeld, dienen te worden toegepast overeenkomstig de noten voor de
interpretatie die in de tweede kolom voorkomen.
2. Indien voor het bepalen van de douanewaarde de algemeen aanvaarde
boekhoudkundige beginselen dienen te worden toegepast, zijn de bepalingen
van bijlage 24 van toepassing.
Artikel 142
1.

In de zin van deze titel wordt verstaan onder:

a)

„overeenkomst”: de overeenkomst betreffende de toepassing van artikel
VII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel,
gesloten in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen die van
1973 tot 1979 hebben plaatsgehad, en die in artikel 31, lid 1, eerste
streepje, van het Wetboek is vermeld;

b) „voortgebrachte goederen”: goederen die zijn geteeld, vervaardigd of
gewonnen;
c)

„identieke goederen”: in hetzelfde land voortgebrachte goederen die in
alle opzichten eender zijn, met inbegrip van de materiële kenmerken,
kwaliteit en reputatie, waarbij geringe verschillen in uiterlijk echter geen
beletsel zijn om goederen die voor het overige aan de definitie
beantwoorden, aan te merken als identiek;

d) „soortgelijke goederen”: in hetzelfde land voortgebrachte goederen die,
ofschoon zij niet in alle opzichten eender zijn, gelijke kenmerken
vertonen en gelijksoortige bestanddelen bevatten waardoor zij dezelfde
functies kunnen vervullen en in de handel uitwisselbaar kunnen zijn; de
kwaliteit van de goederen, hun reputatie en de aanwezigheid van een
fabrieks- of handelsmerk zijn factoren die onder meer in aanmerking
moeten worden genomen om vast te stellen of goederen soortgelijk zijn;
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e)

„goederen van dezelfde aard of hetzelfde karakter”: goederen van een
groep of reeks van goederen, de identieke of soortgelijke goederen
hieronder begrepen, die worden voortgebracht door een bepaalde
industrie of industriesector.

2. De termen „identieke goederen” en „soortgelijke goederen” omvatten, al
naar gelang van het geval, geen goederen waarin engineering, ontwikkeling,
werken van kunst, ontwerpen, tekeningen en schetsen zijn begrepen of tot
uitdrukking gebracht, waarvoor in verband met het feit dat deze zijn verricht
of gemaakt in de Gemeenschap, geen aanpassing uit hoofde van artikel 32, lid
1, onder b), punt iv), van het Wetboek heeft plaatsgevonden.
Artikel 143
1. Voor de toepassing van artikel 29, lid 1, onder d), en van artikel 30, lid 2,
onder c), van het Wetboek worden personen slechts geacht te zijn verbonden
indien:
a)

zij functionaris of directeur zijn van elkaars zaken;

b) zij door de wettelijke bepalingen worden erkend als in zaken verbonden;
c)

zij werkgever en werknemer zijn;

d) enig persoon, hetzij rechtstreeks of zijdelings, 5 % of meer van het
stemgerechtigde uitstaande kapitaal of aandelen van beiden bezit,
controleert of houdt;
e)

één van hen de ander, rechtstreeks of zijdelings, controleert;

f)

beiden, rechtstreeks of zijdelings, worden gecontroleerd door een derde
persoon;

g) zij samen, rechtstreeks of zijdelings, een derde persoon controleren, of
h) zij behoren tot dezelfde familie. Personen worden slechts geacht leden te
zijn van dezelfde familie indien zij op een van de volgende wijzen met
elkaar bloed- of aanverwant zijn:
— echtgenoot en echtgenote,
— ouder en kind,
— broers en zusters (of halfbroers en halfzusters),
— grootouder en kleinkind,
— oom of tante en neef of nicht (oomzeggers),
— schoonouder en schoondochter of schoonzoon,
— zwagers en schoonzusters.
2. Voor de toepassing van deze titel worden personen die in zaken zijn
verbonden doordat de één exclusief agent, exclusief distributeur of exclusief
concessiehouder, hoedanig ook aangeduid, van de ander is, enkel geacht te
zijn verbonden indien zij aan een van de criteria van lid 1 beantwoorden.
Artikel 144
1. Bij de vaststelling, overeenkomstig artikel 29 van het Wetboek, van de
douanewaarde van goederen waarvan de prijs niet daadwerkelijk is betaald op
het tijdstip waarop de douanewaarde wordt bepaald, wordt de bij vereffening
op genoemd tijdstip te betalen prijs in het algemeen als basis voor de
douanewaarde genomen.
2. De Commissie en de Lid-Staten plegen in het Comité overleg over de
toepassing van lid 1.
Artikel 145
Wanneer goederen die voor het vrije verkeer worden aangegeven, deel
uitmaken van een grotere in een enkele transactie aangekochte hoeveelheid
van dezelfde goederen, is de werkelijk betaalde of te betalen prijs, voor de
toepassing van artikel 29, lid 1, van het Wetboek, een prijs die in dezelfde
verhouding staat tot de totale prijs als de aangegeven hoeveelheid staat tot de
totale aangekochte hoeveelheid.
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Een verhoudingsgewijze verdeling van de werkelijk betaalde of te betalen
prijs wordt ook toegepast in geval van gedeeltelijk verlies of in geval van
beschadiging, vóór het in het vrije verkeer brengen, van de goederen waarvan
de douanewaarde wordt bepaald.
Artikel 146
Wanneer de werkelijk betaalde of te betalen prijs bedoeld in artikel 29, lid 1,
van het Wetboek een bedrag aan binnenlandse belastingen omvat waaraan de
betrokken goederen in het land van oorsprong of van uitvoer onderworpen
zijn, wordt het genoemde bedrag niet in de douanewaarde begrepen op
voorwaarde dat ten genoegen van de betrokken douaneautoriteiten kan
worden aangetoond dat de betreffende goederen daarvan ten voordele van de
koper werden of zullen worden vrijgesteld.
Artikel 147
1. Voor de toepassing van artikel 29 van het Wetboek is het feit dat de
goederen die het voorwerp van een verkoop uitmaken, voor het vrije verkeer
worden aangegeven, een voldoende aanduiding om de goederen als verkocht
voor uitvoer naar het douanegebied van de Gemeenschap aan te merken.
"M6 In het geval van opeenvolgende verkopen voordat de waarde wordt
bepaald, is een dergelijke aanduiding van toepassing op de laatste verkoop als
gevolg waarvan de goederen het douanegebied van de Gemeenschap zijn
binnengebracht of op een verkoop binnen het douanegebied van de
Gemeenschap voordat de goederen in het vrije verkeer worden gebracht. 3
Wanneer de prijs wordt aangegeven die betrekking heeft op een verkoop die
voorafgaat aan de laatste verkoop als gevolg waarvan de goederen het
douanegebied van de Gemeenschap zijn binnengebracht, dient ten genoegen
van de douaneautoriteiten te worden aangetoond dat deze verkoop met het oog
op de uitvoer naar genoemd douanegebied is afgesloten.
De artikelen 178 tot en met 181 bis zijn van toepassing.
2. Indien de goederen, tussen het tijdstip van de verkoop en het tijdstip van
het in het vrije verkeer brengen, in een derde land zijn gebruikt, is toepassing
3 niet verplicht.
van de transactiewaarde "M6
3. De koper dient aan geen enkele andere voorwaarde te voldoen dan partij
te zijn bij het koopcontract.
Artikel 148
Wanneer met toepassing van artikel 29, lid 1, onder b), van het Wetboek blijkt
dat de verkoop of de prijs van ingevoerde goederen is beïnvloed door een
voorwaarde of prestatie waarvan de waarde met betrekking tot de goederen
waarvan de waarde wordt bepaald kan worden vastgesteld, wordt die waarde
aangemerkt als een niet rechtstreekse betaling door de koper aan de verkoper
en als een deel van de werkelijk betaalde of te betalen prijs, mits die
voorwaarde of prestatie geen betrekking heeft op
a)

een activiteit bedoeld in artikel 29, lid 3, onder b), van het Wetboek, of

b) waarvoor overeenkomstig artikel 32 van het Wetboek een verhoging van
de werkelijk betaalde of te betalen prijs dient plaats te vinden.
Artikel 149
1. Voor de toepassing van artikel 29, lid 3, onder b), van het Wetboek
betekent de uitdrukking „activiteiten die verband houden met het verhandelen
van de goederen” alle activiteiten die verband houden met marktonderzoek,
reclame voor en promotie van de verkoop van de betrokken goederen,
alsmede alle activiteiten die verband houden met de voor de goederen
verstrekte garanties.
2. Dergelijke door de koper verrichte activiteiten worden aangemerkt als
voor eigen rekening te zijn verricht, zelfs indien de koper daartoe verplicht is
ingevolge een overeenkomst met de verkoper.
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Artikel 150
1. Voor de toepassing van artikel 30, lid 2, onder a), van het Wetboek (de
transactiewaarde van identieke goederen) wordt de douanewaarde vastgesteld
op basis van de transactiewaarde van identieke goederen die zijn verkocht op
hetzelfde handelsniveau en in nagenoeg dezelfde hoeveelheid als de goederen
waarvan de waarde wordt bepaald. Indien een dergelijke verkoop niet wordt
vastgesteld, wordt gebruik gemaakt van de transactiewaarde van identieke
goederen die zijn verkocht op een verschillend handelsniveau en/of in
verschillende hoeveelheden, aangepast ten einde rekening te houden met
verschillen in handelsniveau en/of hoeveelheid, mits dergelijke aanpassingen
kunnen worden gegrond op bewijzen waaruit duidelijk blijkt dat zij redelijk
en exact zijn en daargelaten of daaruit een verhoging of een verlaging van de
waarde voortvloeit.
2. Wanneer de in artikel 32, lid 1, onder e), van het Wetboek bedoelde
kosten zijn begrepen in de transactiewaarde, wordt deze waarde aangepast ten
einde rekening te houden met belangrijke verschillen die, als gevolg van
verschillende afstanden en wijzen van vervoer, tussen kosten voor de
ingevoerde goederen en de in aanmerking genomen identieke goederen
kunnen bestaan.
3. Indien met toepassing van dit artikel meer dan één transactiewaarde van
identieke goederen wordt gevonden, wordt de laagste van die waarden
gebruikt voor de vaststelling van de douanewaarde van de ingevoerde
goederen.
4. Bij de toepassing van dit artikel wordt een transactiewaarde voor
goederen die zijn voortgebracht door een andere persoon, slechts in
aanmerking genomen indien met toepassing van lid 1 geen transactiewaarde
kan worden gevonden voor identieke goederen die zijn voortgebracht door
dezelfde persoon als de goederen waarvan de waarde wordt bepaald.
5. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder transactiewaarde van
ingevoerde identieke goederen verstaan een overeenkomstig artikel 29 van het
Wetboek eerder vastgestelde douanewaarde, aangepast "C1 overeenkomstig
lid 1 en lid 2 3 van het onderhavige artikel.
Artikel 151
1. Voor de toepassing van artikel 30, lid 2, onder b), van het Wetboek (de
transactiewaarde van soortgelijke goederen) wordt de douanewaarde vastgesteld op basis van de transactiewaarde van soortgelijke goederen die zijn
verkocht op hetzelfde handelsniveau en in nagenoeg dezelfde hoeveelheid als
de goederen waarvan de waarde wordt bepaald. Indien een dergelijke verkoop
niet bekend is, wordt gebruik gemaakt van de transactiewaarde van
soortgelijke goederen die zijn verkocht op een verschillend handelsniveau
en/of in verschillende hoeveelheden, aangepast ten einde rekening te houden
met verschillen in handelsniveau en/of hoeveelheid, mits dergelijke aanpassingen kunnen worden gestaafd met bewijzen waaruit duidelijk blijkt dat
zij redelijk en exact zijn en daargelaten of daaruit een verhoging of een
verlaging van de waarde voortvloeit.
2. Wanneer de in artikel 32, lid 1, onder e), van het Wetboek bedoelde
kosten zijn begrepen in de transactiewaarde, wordt deze waarde aangepast ten
einde rekening te houden met belangrijke verschillen die, als gevolg van de
verschillende afstanden en wijzen van vervoer, tussen de kosten voor de
ingevoerde goederen en de in aanmerking genomen soortgelijke goederen
kunnen bestaan.
3. Indien met toepassing van dit artikel meer dan één transactiewaarde van
soortgelijke goederen wordt gevonden, wordt de laagste van die waarden
gebruikt voor de vaststelling van de douanewaarde van de ingevoerde
goederen.
4. Bij de toepassing van dit artikel wordt een transactiewaarde voor
goederen die zijn voortgebracht door een andere persoon slechts in
aanmerking genomen indien met toepassing van lid 1 geen transactiewaarde
kan worden gevonden voor soortgelijke goederen die door dezelfde persoon
zijn voortgebracht als de goederen waarvan de waarde wordt bepaald.
5. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder transactiewaarde van
ingevoerde soortgelijke goederen verstaan een overeenkomstig artikel 29 van
het Wetboek eerder vastgestelde douanewaarde, aangepast "C1 overeenkomstig lid 1 en lid 2 3 van het onderhavige artikel.

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 61
!B

Artikel 152
1.

a) Indien de ingevoerde goederen dan wel ingevoerde identieke of
soortgelijke goederen in de Gemeenschap worden verkocht in de
staat waarin zij zijn ingevoerd, wordt de douanewaarde van de
ingevoerde goederen, vastgesteld met toepassing van artikel 30, lid 2,
onder c), van het Wetboek, gebaseerd op de prijs per eenheid
waartegen, op of omstreeks het tijdstip van invoer van de goederen
waarvan de waarde wordt bepaald, de ingevoerde goederen dan wel
ingevoerde identieke of soortgelijke goederen in de grootste totale
hoeveelheid worden verkocht aan personen die niet zijn verbonden
met de personen van wie zij deze goederen kopen, onder voorbehoud
van aftrek van de volgende elementen:
i)

hetzij de commissies die gewoonlijk worden betaald of overeengekomen, hetzij de gebruikelijke opslagen voor winst en
algemene kosten (directe en indirecte kosten in verband met het
verhandelen van de betrokken goederen daaronder begrepen) bij
verkopen in de Gemeenschap van ingevoerde goederen van
dezelfde aard of met hetzelfde karakter;

ii) de gebruikelijke kosten van vervoer en verzekering en daarmede
verbonden kosten, ontstaan in de Gemeenschap, en
iii) de rechten bij invoer en andere heffingen die in de Gemeenschap
zijn verschuldigd bij de invoer of de verkoop van de goederen.
b) Indien noch de ingevoerde goederen noch ingevoerde identieke of
soortgelijke goederen worden verkocht op of omstreeks het tijdstip
van de invoer van de goederen waarvan de waarde wordt bepaald,
wordt de douanewaarde van de ingevoerde goederen, vastgesteld met
toepassing van de bepalingen van dit artikel, behoudens het bepaalde
onder a), gebaseerd op de prijs per eenheid waartegen de ingevoerde
goederen dan wel ingevoerde identieke of soortgelijke goederen in
dezelfde staat in de Gemeenschap worden verkocht op de vroegste
datum na de invoer van de goederen waarvan de waarde wordt
bepaald, doch in ieder geval binnen 90 dagen na die invoer.
2. Wanneer noch de ingevoerde goederen noch ingevoerde identieke of
soortgelijke goederen, in dezelfde staat, in de Gemeenschap worden verkocht,
wordt op verzoek van de importeur de douanewaarde gebaseerd op de prijs
per eenheid waartegen de ingevoerde goederen, na bewerking of verwerking,
in de grootste totale hoeveelheid worden verkocht aan in de Gemeenschap
gevestigde personen die niet zijn verbonden met de personen van wie zij deze
goederen kopen, onder aftrek van de waarde die door de be- of verwerking is
toegevoegd en de aftrekposten als bedoeld in lid 1, onder a).
3. Voor de toepassing van dit artikel is de prijs per eenheid waartegen de
ingevoerde goederen in de grootste totale hoeveelheid worden verkocht, de
prijs waartegen het grootste aantal eenheden, op het eerste handelsniveau na
de invoer, wordt verkocht aan personen die niet zijn verbonden.
4. Een verkoop in de Gemeenschap aan een persoon die gratis of tegen
verminderde prijs rechtstreeks of zijdelings een of meer van de in artikel 32,
lid 1, onder b), van het Wetboek bedoelde elementen levert voor gebruik in
verband met de voortbrenging en de verkoop voor uitvoer van de ingevoerde
goederen, dient voor de toepassing van dit artikel niet in aanmerking te
worden genomen bij de vaststelling van de prijs per eenheid.
5. Voor de toepassing van lid 1, onder b), is de „vroegste datum” de datum
waarop verkopen van de ingevoerde goederen dan wel ingevoerde identieke of
soortgelijke goederen tot stand komen in een hoeveelheid die voldoende is om
de prijs per eenheid vast te stellen.
Artikel 153
1. Voor de toepassing van artikel 30, lid 2, onder d), van het Wetboek (een
berekende waarde) kunnen de douaneautoriteiten, ten behoeve van de
vaststelling van een berekende waarde, geen enkele persoon die niet in de
Gemeenschap is gevestigd, oproepen of dwingen tot het overleggen voor
onderzoek van enige boekhoudkundige rekening of ander document. Evenwel
kunnen de autoriteiten van een Lid-Staat, met toestemming van degene die de
goederen heeft voortgebracht, de inlichtingen die door deze met het oog op de
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vaststelling van de douanewaarde krachtens dit artikel werden verstrekt, in een
land dat geen deel uitmaakt van de Gemeenschap controleren, op voorwaarde
dat genoemde douaneautoriteiten de douaneautoriteiten van het betrokken
land tijdig genoeg inlichten en deze laatste instemmen met het onderzoek.
2. Onder de kosten of de waarde van de materialen en van de vervaardiging
bedoeld in artikel 30, lid 2, onder d), eerste streepje, van het Wetboek zijn
begrepen de kosten van de elementen bedoeld in artikel 32, lid 1, onder a),
punten ii) en iii), van het Wetboek.
Daaronder is mede begrepen de waarde, op passende wijze toegedeeld, van
ieder in artikel 32, lid 1, onder b), van het Wetboek omschreven product dat of
dienst die door de koper — rechtstreeks of zijdelings — is geleverd voor
gebruik in verband met de voortbrenging van de ingevoerde goederen. De
waarde van de in artikel 32, lid 1, onder b), punt iv), van het Wetboek
genoemde zaken die in de Gemeenschap worden verricht, wordt slechts in de
kosten of de waarde begrepen voor zover zij in rekening worden gebracht aan
degene die de goederen voortbrengt.
3. Indien voor de vaststelling van een berekende waarde andere inlichtingen
worden gebruikt dan die welke door of namens de producent van de goederen
zijn verstrekt, doen de douaneautoriteiten aan de aangever, indien deze
daarom verzoekt, mededeling van de herkomst van deze inlichtingen, de
gebruikte gegevens en de op die gegevens gebaseerde berekeningen, een en
ander behoudens artikel 15 van het Wetboek.
4. De in artikel 30, lid 2, onder d), tweede streepje, van het Wetboek
genoemde „algemene kosten” omvatten de directe en indirecte kosten van de
voortbrenging en de verkoop voor uitvoer van de goederen, voor zover deze
kosten niet worden begrepen krachtens artikel 30, lid 2, onder d), eerste
streepje.
Artikel 154
Wanneer verpakkingsmiddelen, bedoeld in artikel 32, lid 1, onder a), punt ii),
van het Wetboek, bij meer dan één invoer zullen worden gebruikt, worden de
kosten daarvan, op verzoek van de aangever, overeenkomstig algemeen
aanvaarde boekhoudkundige beginselen, naar verhouding toegedeeld.
Artikel 155
Voor de toepassing van artikel 32, lid 1, onder b), punt iv), van het Wetboek
worden de kosten van wetenschappelijk onderzoek en voorlopige schetsontwerpen niet in de douanewaarde begrepen.
Artikel 156
Artikel 33, onder c), van het Wetboek is van overeenkomstige toepassing
wanneer de douanewaarde wordt bepaald met toepassing van een andere
methode dan die gebaseerd op de transactiewaarde.

!M8

Artikel 156 bis
1.

De douaneautoriteiten kunnen, op verzoek van betrokkene, toestaan dat:

— in afwijking van artikel 32, lid 2, van het Wetboek, bepaalde op het
tijdstip van ontstaan van de douaneschuld niet te kwantificeren elementen
die aan de werkelijk betaalde of te betalen prijs zijn toe te voegen,
— in afwijking van artikel 33 van het Wetboek, bepaalde niet in de
douanewaarde op te nemen kosten, indien het bedrag van deze elementen
op het tijdstip dat de douaneschuld ontstaat, niet van de betaalde of te
betalen prijs is te onderscheiden,
op grond van passende en specifieke criteria worden vastgesteld.
In dat geval dient de aangegeven douanewaarde niet als voorlopig in de zin
van artikel 254, tweede streepje, te worden beschouwd.
2.

De vergunning kan slechts worden verleend wanneer:

a)

de voltooiing van de in artikel 259 omschreven procedures in de gegeven
omstandigheden onevenredig hoge administratiekosten meebrengt;
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b) toepassing van de artikelen 30 en 31 van het Wetboek in bijzondere
omstandigheden niet aangewezen lijkt;
c)

goede redenen bestaan om aan te nemen dat het bedrag aan rechten bij
invoer dat verschuldigd wordt gedurende de periode waarin de
vergunning van toepassing is, niet lager zal zijn dan het bedrag dat bij
afwezigheid van een dergelijke vergunning zou worden geheven;

d) hierdoor de concurrentievoorwaarden niet worden verstoord.
!B

HOOFDSTUK 2
Royalty’s en licentierechten
Artikel 157
1. Voor de toepassing van artikel 32, lid 1, onder c), van het Wetboek wordt
onder royalty’s en licentierechten onder andere verstaan de betaling voor het
gebruik van rechten nopens:
— de vervaardiging van ingevoerde goederen (met name octrooien,
tekeningen, modellen en know-how),
of
— de verkoop voor uitvoer van ingevoerde goederen (met name fabrieks- of
handelsmerken, gedeponeerde modellen),
of
— het gebruik of de wederverkoop van ingevoerde goederen (met name
auteursrechten, fabricageprocédés die onafscheidelijk in het ingevoerde
goed zijn belichaamd).
2. Onverminderd artikel 32, lid 5, van het Wetboek worden bij de
vaststelling van de douanewaarde van de ingevoerde goederen met toepassing
van artikel 29 van het Wetboek, de royalty of het licentierecht slechts aan de
werkelijk betaalde of te betalen prijs toegevoegd, indien de betaling ervan:
— op de goederen waarvan de waarde wordt bepaald betrekking heeft,
en
— voor die goederen een verkoopvoorwaarde vormt.
Artikel 158
1. Wanneer de ingevoerde goederen louter een ingrediënt of bestanddeel van
in de Gemeenschap vervaardigde goederen zijn, mag aanpassing van de voor
de ingevoerde goederen werkelijk betaalde of te betalen prijs slechts
geschieden indien de royalty of het licentierecht op die goederen betrekking
heeft.
2. Wanneer goederen in niet-gemonteerde staat worden ingevoerd of
wanneer zij voor hun doorverkoop slechts een eenvoudige behandeling, zoals
verdunning of verpakking, moeten ondergaan, sluit dat niet uit dat de royalty
of het licentierecht mag worden aangemerkt als op de ingevoerde goederen
betrekking te hebben.
3. Indien de royalty’s of licentierechten gedeeltelijk op de ingevoerde
goederen en gedeeltelijk op andere ingrediënten of bestanddelen die aan de
goederen na hun invoer worden toegevoegd of op verrichtingen of diensten na
invoer betrekking hebben, worden deze slechts aan de hand van objectieve en
meetbare gegevens, overeenkomstig de in bijlage 23 opgenomen noot voor de
interpretatie op artikel 32, lid 2, van het Wetboek, toegedeeld.
Artikel 159
De royalty of het licentierecht betreffende het recht om van een fabrieks- of
handelsmerk gebruik te maken wordt slechts aan de voor het ingevoerde goed
werkelijk betaalde of te betalen prijs toegevoegd, indien
— de royalty of het licentierecht betrekking heeft op goederen die in
ongewijzigde staat zijn doorverkocht of die na de invoer slechts een
eenvoudige behandeling hebben ondergaan;
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— deze goederen onder de vóór of na de invoer aangebrachte merknaam,
waarvoor de royalty of het licentierecht wordt betaald, in de handel
worden gebracht,
en
— het de koper niet vrijstaat dergelijke goederen bij andere, niet met de
verkoper verbonden leveranciers aan te kopen.
Artikel 160
Wanneer de koper een royalty of een licentierecht aan een derde betaalt,
worden de in artikel 157, lid 2, bedoelde voorwaarden geacht slechts vervuld
te zijn indien de verkoper of een met deze verbonden persoon die betaling van
de koper verlangt.
Artikel 161
Wanneer de wijze waarop het bedrag van een royalty of licentierecht wordt
berekend, verband houdt met de prijs van het ingevoerde goed, wordt,
behoudens bewijs van het tegendeel, verondersteld dat de betaling van die
royalty of dat licentierecht op het goed waarvan de waarde wordt bepaald
betrekking heeft.
Wanneer echter het bedrag van een royalty of licentierecht onafhankelijk van
de prijs van het ingevoerde goed wordt berekend, kan de betaling van die
royalty of dat licentierecht niettemin op het goed waarvan de waarde wordt
bepaald betrekking hebben.
Artikel 162
Voor de toepassing van artikel 32, lid 1, onder c), van het Wetboek wordt geen
rekening gehouden met het land van vestiging van de ontvanger van de
royalty’s of van het licentierecht.
HOOFDSTUK 3
Plaats van binnenkomst in de Gemeenschap
Artikel 163
1. Voor de toepassing van artikel 32, lid 1, onder e), en artikel 33, onder a),
van het Wetboek wordt onder plaats van binnenkomst in het douanegebied
van de Gemeenschap verstaan:
a)

voor goederen aangevoerd over zee: de haven van lossing, dan wel de
haven van overlading indien de overlading is bevestigd door de
douaneautoriteiten van die haven;

b) voor goederen welke zonder overlading, eerst over zee en daarna via
binnenwateren zijn aangevoerd: de eerste haven die voor de lossing in
aanmerking komt, gelegen hetzij aan de monding van de rivier of het
kanaal, hetzij verder landinwaarts, voor zover ten genoegen van de
douane wordt aangetoond dat de vrachtprijs tot aan de haven van lossing
hoger is dan de vrachtprijs tot aan eerder bedoelde eerste haven;
c)

voor goederen welke per spoor, via binnenwateren of over de weg zijn
aangevoerd: de plaats waar het eerste douanekantoor is gevestigd;

d) voor op andere wijze aangevoerde goederen: de plaats waar de grens van
het douanegebied van de Gemeenschap wordt overschreden.
"A1 Voor goederen welke het douanegebied van de Gemeenschap
2.
binnenkomen en naar een plaats van bestemming in een ander gedeelte van dit
gebied worden vervoerd over het grondgebied van Bulgarije, Zwitserland,
Hongarije, Witrusland, Roemenië, Rusland, de Tsjechische Republiek, de
Slowaakse Republiek, Joegoslavië in haar samenstelling op 1 januari 1991,
Polen, Estland, Letland of Litouwen, wordt bij de bepaling van de
douanewaarde de eerste plaats van binnenkomst in het douanegebied van de
Gemeenschap in aanmerking genomen, voor zover de goederen rechtstreeks
over het grondgebied van die landen worden vervoerd en het vervoer over
deze grondgebieden een normale weg naar de plaats van bestemming vormt.
3
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3. Voor goederen welke het douanegebied van de Gemeenschap binnenkomen en over zee naar de plaats van bestemming in een ander gedeelte van
dit gebied worden vervoerd, wordt bij de bepaling van de douanewaarde de
eerste plaats van binnenkomst in het douanegebied van de Gemeenschap in
aanmerking genomen, voor zover de goederen rechtstreeks en langs een
normale weg naar de plaats van bestemming worden vervoerd.
"A1 De leden 2 en 3 blijven eveneens van toepassing indien de
4.
goederen om vervoertechnische redenen in Bulgarije, Zwitserland, Hongarije,
Witrusland, Roemenië, Rusland, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse
Republiek, Joegoslavië in haar samenstelling op 1 januari 1991, Polen,
Estland, Letland of Litouwen werden gelost, overgeladen of tijdelijk
opgehouden. 3

5. Voor goederen die het douanegebied van de Gemeenschap binnenkomen
en rechtstreeks worden vervoerd tussen één van de Franse overzeese
departementen en een ander deel van het douanegebied van de Gemeenschap,
is de plaats van binnenkomst de in de leden 1 en 2 bedoelde plaats, gelegen in
het deel van het douanegebied van de Gemeenschap waaruit de goederen
herkomstig zijn, mits door de douaneautoriteiten is bevestigd dat de goederen
daar gelost of overgeladen zijn.
6. Ingeval de in de leden 2, 3 en 5 gestelde voorwaarden niet zijn vervuld, is
de plaats van binnenkomst de in lid 1 bedoelde plaats, gelegen in het deel van
het douanegebied van de Gemeenschap waarvoor de goederen bestemd zijn.

HOOFDSTUK 4
Vrachtkosten
Artikel 164
Voor de toepassing van artikel 32, lid 1, onder e), en artikel 33, onder a), van
het Wetboek geldt het volgende:
a)

Indien goederen met een zelfde soort vervoermiddel worden vervoerd tot
een plaats die verder binnenwaarts is gelegen dan de plaats van
binnenkomst in het douanegebied van de Gemeenschap, worden de
vrachtkosten gesplitst naar evenredigheid van de buiten en binnen het
douanegebied van de Gemeenschap afgelegde afstanden, tenzij ten
genoegen van de douaneautoriteiten wordt aangetoond welke de vrachtkosten zijn die, volgens een algemeen en verplicht tarief, verschuldigd
zouden zijn voor het vervoer van de goederen tot de plaats van
binnenkomst in het douanegebied van de Gemeenschap.

b) Indien goederen worden gefactureerd tegen een uniforme prijs franco
plaats van bestemming, welke prijs overeenkomt met die op de plaats van
binnenkomst, dienen de vrachtkosten voor het traject binnen de
Gemeenschap daarop niet in vermindering te worden gebracht. Aftrek
is evenwel toegestaan indien ten genoegen van de douaneautoriteiten
wordt aangetoond dat de prijs franco grens lager zou zijn dan de uniforme
prijs voor levering franco plaats van bestemming.
c)

Indien het vervoer kosteloos of met een vervoermiddel van de koper
plaatsvindt, dienen de vrachtkosten tot de plaats van binnenkomst,
berekend volgens de gebruikelijke tarieven voor vervoer met een zelfde
soort vervoermiddel, in de douanewaarde te worden begrepen.
Artikel 165

1. De portokosten tot de plaats van bestemming op met de post verzonden
goederen dienen in hun geheel in de douanewaarde van deze goederen te
worden begrepen, met uitzondering van de bijkomende postale kosten, die
eventueel in het land van invoer worden geheven.
2. Deze kosten geven evenwel geen aanleiding tot een aanpassing van de
aangegeven waarde bij het bepalen van de douanewaarde van goederen die
vervat zijn in zendingen waaraan elk handelskarakter vreemd is.
3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op goederen die worden vervoerd
door de expresse-postdiensten genoemd EMS-Datapost (in Denemarken
EMS-Jetpost, in Duitsland EMS-Kurierpostsendungen en in Italië CAI-Post)

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 66
!B

Artikel 166
De in de douanewaarde van de goederen te begrijpen luchtvrachtkosten
worden vastgesteld volgens de regels en percentages in bijlage 25.
HOOFDSTUK 5
Vaststelling van de douanewaarde van bepaalde informatiedragers bestemd
voor gebruik in gegevensverwerkende apparatuur
Artikel 167
1. Onverminderd de artikelen 29 tot en met 33 van het Wetboek wordt voor
de bepaling van de douanewaarde van ingevoerde informatiedragers die
gegevens of instructies bevatten, bestemd voor gebruik in gegevensverwerkende apparatuur, slechts rekening gehouden met de kosten of de waarde
van de informatiedrager zelf. In de douanewaarde van ingevoerde informatiedragers die gegevens of instructies bevatten, zijn derhalve de kosten of de
waarde van de gegevens of instructies niet begrepen, mits deze kosten of deze
waarde onderscheiden zijn van de kosten of de waarde van de betreffende
informatiedrager.
2.

Voor de toepassing van dit artikel zijn:

a)

onder de term „informatiedragers” niet begrepen geïntegreerde schakelingen, halfgeleiders en soortgelijke componenten of artikelen die
dergelijke schakelingen of componenten bevatten;

b) onder de termen „gegevens of instructies” niet begrepen geluids-,
cinematografische of video-opnamen.
HOOFDSTUK 6
Wisselkoersen
Artikel 168
"C2 Voor de toepassing van de artikelen 169 tot en met 172 3 wordt
verstaan onder:

a)

„genoteerde koers”:
— de laatste verkoopkoers die voor handelstransacties op de meest
representatieve valutamarkt of valutamarkten van de betrokken
Lid-Staat wordt genoteerd,
of
— enigerlei andere omschrijving van een aldus genoteerde wisselkoers
die door de Lid-Staat als de „genoteerde koers” wordt aangemerkt,
op voorwaarde dat deze een zo werkelijk mogelijke weergave van de
gangbare waarde van de betrokken munteenheid bij handelstransacties is;

b) „gepubliceerd” algemeen bekendgemaakt op door de betrokken Lid-Staat
aangeduide wijze;
c)

„munteenheid” elke munteenheid die ter vereffening tussen monetaire
autoriteiten of op de internationale markt wordt gebruikt.
Artikel 169

1. Wanneer de gegevens voor de bepaling van de douanewaarde op het
ogenblik van die bepaling in een andere munteenheid zijn uitgedrukt dan in
die van de Lid-Staat waar de waardebepaling geschiedt, is de voor het bepalen
van die waarde in de munteenheid van de betrokken Lid-Staat te gebruiken
wisselkoers de op de voorlaatste woensdag van de maand genoteerde
wisselkoers welke op die dag of op de daaropvolgende dag wordt
gepubliceerd.
2. De op de voorlaatste woensdag van de maand genoteerde wisselkoers
geldt gedurende de volgende kalendermaand, tenzij hij door een overeenkomstig artikel 171 vastgestelde koers wordt vervangen.
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3. Indien een wisselkoers niet op de in lid 1 bedoelde voorlaatste woensdag
wordt genoteerd of, indien hij wordt genoteerd, niet op die dag noch op de
daaropvolgende dag wordt gepubliceerd, wordt de voor de betrokken
munteenheid laatst genoteerde en in de voorafgaande 14 dagen gepubliceerde
wisselkoers geacht de op die woensdag genoteerde wisselkoers te zijn.
Artikel 170
Indien een wisselkoers niet overeenkomstig artikel 169 kan worden
vastgesteld, wordt de voor de toepassing van artikel 35 van het Wetboek te
gebruiken wisselkoers door de betrokken Lid-Staat aangewezen. Deze dient
een zo getrouw mogelijke weergave, in de munteenheid van die Lid-Staat, van
de gangbare waarde van de betrokken munteenheid bij handelstransacties te
zijn.
Artikel 171
1. Wanneer een op de laatste woensdag van een maand genoteerde koers
welke op die dag of op de daaropvolgende dag wordt gepubliceerd, 5 % of
meer van de overeenkomstig artikel 169 vastgestelde en vanaf de volgende
maand te gebruiken koers afwijkt, treedt deze in de plaats van de
laatstgenoemde koers en geldt vanaf de eerste woensdag van die maand als
de koers die voor de toepassing van artikel 35 van het Wetboek dient te
worden gebruikt.
2. Wanneer een op een woensdag van de in bovenstaande bepalingen
genoemde toepassingsperiode genoteerde koers, welke op die dag of op de
daaropvolgende dag wordt gepubliceerd, met 5 % of meer van de
overeenkomstig de bepalingen van de onderhavige bepalingen gebruikte
koers afwijkt, dan treedt deze in de plaats van laatstgenoemde koers en geldt
met ingang van de volgende woensdag als de koers die voor de toepassing van
artikel 35 van het Wetboek dient te worden gebruikt. Deze vervangende koers
geldt voor de rest van de lopende maand, tenzij hij op grond van de eerste
volzin van dit lid wordt vervangen door een andere koers.
3. Wanneer in een Lid-Staat een wisselkoers niet op een woensdag wordt
genoteerd of, indien hij wordt genoteerd, niet op die dag noch op de
daaropvolgende dag wordt gepubliceerd, wordt voor de toepassing van de
leden 1 en 2 in die Lid-Staat als genoteerde koers aangemerkt de koers die
voorafgaande aan die woensdag het laatst is genoteerd en gepubliceerd.
Artikel 172
Wanneer de douaneautoriteiten van een Lid-Staat een aangever toestaan
bepaalde gegevens van de aangifte voor het vrije verkeer in de vorm van een
periodieke aangifte te verstrekken, kan op verzoek van de aangever worden
toegestaan dat één enkele wisselkoers wordt toegepast voor de omrekening in
de nationale munteenheid van de betreffende Lid-Staat van de elementen ter
bepaling van de douanewaarde die in een bepaalde munteenheid zijn
uitgedrukt. In dat geval is de toe te passen koers de overeenkomstig de
onderhavige bepalingen vastgestelde wisselkoers, die geldt op de eerste dag
van de periode waarop de aangifte betrekking heeft.
HOOFDSTUK 7
Vereenvoudigde procedure voor bepaalde aan bederf onderhevige goederen
Artikel 173
1. Voor het bepalen van de douanewaarde van de in bijlage 26 genoemde
produkten, stelt de Commissie voor elke rubriek van de klasse-indeling een
eenheidswaarde per 100 kg nettogewicht vast, uitgedrukt in de munteenheden
van de Lid-Staten.
De eenheidswaarden worden toegepast gedurende tijdvakken van telkens 14
dagen, beginnende op een vrijdag.
2. De eenheidswaarden worden vastgesteld op de grondslag van de volgende
gegevens die door de Lid-Staten per rubriek van de klasse-indeling aan de
Commissie worden verstrekt:
a)

de gemiddelde eenheidsprijs franco grens, vóór vrijmaking, uitgedrukt in
de munteenheid van de betrokken Lid-Staat, per 100 kg nettogewicht, en
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berekend uitgaande van de prijzen die gedurende het referentietijdvak
bedoeld in artikel 174, lid 1, voor niet-beschadigde partijen in de in
bijlage 27 vermelde handelscentra zijn opgenomen;
b) de per kalenderjaar in het vrije verkeer gebrachte hoeveelheden welke
zijn onderworpen aan de heffing van rechten bij invoer.
3. De gemiddelde eenheidsprijs franco grens, vóór vrijmaking, wordt
berekend uitgaande van de tussen importeurs en grossiers tot stand gekomen
bruto verkoopprijzen. Voor de in de handelscentra Londen, Milaan en Rungis
genoteerde bruto verkoopprijzen wordt echter het handelsniveau van de in die
centra meest gebruikelijke verkopen in aanmerking genomen.
De aldus verkregen cijfers worden verminderd:
— met een handelsmarge van 15 % voor de handelscentra Londen, Milaan
en Rungis en met 8 % voor de andere handelscentra;
— met de kosten van vervoer en verzekering binnen het douanegebied;
— met een forfaitair bedrag van 5 ecu voor alle overige kosten die niet in de
douanewaarde moeten worden begrepen.
Dit bedrag wordt omgerekend in de munteenheden van de Lid-Staten op
basis van de laatst geldende koersen vastgesteld overeenkomstig artikel
18 van het Wetboek;
— met de rechten bij invoer en andere heffingen die niet in de douanewaarde
moeten worden begrepen.
4. Voor de overeenkomstig lid 3 in mindering te brengen kosten van vervoer
en verzekering kunnen de Lid-Staten forfaitaire bedragen vaststellen. Deze
bedragen, alsmede de wijze waarop zij zijn berekend, worden onverwijld ter
kennis van de Commissie gebracht.
Artikel 174
1. Het voor de berekening van de in artikel 173, lid 2, onder a), bedoelde
gemiddelde eenheidsprijzen in aanmerking te nemen referentietijdvak is het
tijdvak van 14 dagen dat eindigt op de donderdag vóór de week waarin de
nieuwe eenheidswaarden worden vastgesteld.
2. De gemiddelde eenheidsprijzen worden door de Lid-Staten medegedeeld
uiterlijk om 12.00 uur op de maandag van de week in de loop waarvan de
eenheidswaarden overeenkomstig artikel 173 worden vastgesteld. Is die dag
een feestdag, dan geschiedt de mededeling op de voorafgaande werkdag.
3. De in de loop van een kalenderjaar voor elke rubriek van de
klasse-indeling in het vrije verkeer gebrachte hoeveelheden worden door alle
Lid-Staten aan de Commissie medegedeeld vóór 15 juni van het daaropvolgende jaar.
Artikel 175
1. De eenheidswaarden bedoeld in artikel 173, lid 1, worden op elke tweede
dinsdag door de Commissie vastgesteld naar het gewogen gemiddelde van de
gemiddelde eenheidsprijzen bedoeld in artikel 173, lid 2, onder a), al naar
gelang van de hoeveelheden bedoeld in artikel 173, lid 2, onder b).
2. Om het gewogen gemiddelde te bepalen wordt iedere gemiddelde
eenheidsprijs als bedoeld in artikel 173, lid 2, onder a), omgerekend in ecu
met behulp van de laatste omrekeningskoersen die door de Commissie zijn
vastgesteld en in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen zijn
bekendgemaakt vóór de week waarin de eenheidswaarden worden vastgesteld.
Dezelfde omrekeningskoersen worden toegepast bij de omrekening van de
aldus verkregen eenheidswaarden in de munteenheden van de Lid-Staten.
3. Zolang geen nieuwe eenheidswaarden zijn bekendgemaakt, blijven de
laatst bekendgemaakte eenheidswaarden van toepassing. Bij sterke prijsschommelingen in een of meer Lid-Staten, bij voorbeeld ten gevolge van een
onderbreking in de continuïteit van de invoer van een bepaald produkt,
kunnen evenwel nieuwe eenheidswaarden worden vastgesteld op grond van de
prijzen die gehanteerd worden op het tijdstip waarop de genoemde
eenheidswaarden worden bepaald.
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Artikel 176
1. Als beschadigde partijen worden beschouwd partijen die op het tijdstip
voor de bepaling van de douanewaarde ten minste 5 % voor menselijke
consumptie in die staat ongeschikte produkten bevatten alsmede partijen
waarvan de waarde vergeleken met het gemiddelde van de marktprijzen voor
het gezonde produkt met ten minste 20 % is verminderd.
2.

De douanewaarde van beschadigde partijen kan worden bepaald:

— hetzij, na sortering, door toepassing van de eenheidswaarden op het
gezonde gedeelte, waarbij het beschadigde gedeelte onder douanetoezicht
wordt vernietigd;
— hetzij door toepassing van de voor het gezonde produkt vastgestelde
eenheidswaarden, nadat het gewicht van de betrokken partij is
verminderd met een percentage gelijk aan het schadepercentage dat door
een beëdigde deskundige is vastgesteld en dat door de douaneautoriteiten
is aanvaard;
— hetzij door toepassing van de voor het gezonde produkt vastgestelde
eenheidswaarden verminderd met een percentage gelijk aan het
schadepercentage dat door een beëdigde deskundige is vastgesteld en
dat door de douaneautoriteiten is aanvaard.
Artikel 177
1. Degene die de overeenkomstig dit hoofdstuk vastgestelde eenheidswaarden aangeeft of doet aangeven als douanewaarde van een of meer van de
produkten die hij invoert, treedt hierdoor, wat het produkt of de betrokken
produkten aangaat, voor het lopende kalenderjaar toe tot het systeem van de
vereenvoudigde procedures.
2. Indien de betrokkene vervolgens gebruik maakt van andere methoden dan
de vereenvoudigde procedures voor de bepaling van de douanewaarde van een
of meer produkten die hij invoert, zijn de douaneautoriteiten van de betrokken
Lid-Staat gemachtigd hem mede te delen dat hij voor het betrokken produkt
of de betrokken produkten van de voordelen van de vereenvoudigde
procedures uitgesloten is tot het einde van het lopende kalenderjaar; deze
uitsluiting kan worden verlengd tot het einde van het volgende kalenderjaar.
De door de Lid-Staten genomen uitsluitingsmaatregel wordt onverwijld ter
kennis gebracht van de Commissie die de andere Lid-Staten daarvan
onmiddellijk op de hoogte stelt.

HOOFDSTUK 8
Aangifte van te verstrekken gegevens en overlegging van de desbetreffende
stukken
Artikel 178
1. Wanneer de douanewaarde dient te worden vastgesteld, wordt, voor de
toepassing van de artikelen 28 tot en met 36 van het Wetboek, een aangifte
van gegevens inzake de douanewaarde gevoegd bij de aangifte die voor de
ingevoerde goederen wordt gedaan. De aangifte van de gegevens inzake de
douanewaarde wordt gedaan op een formulier D.V. 1 dat overeenstemt met het
model in bijlage 28, in voorkomend geval vergezeld van een of meer
formulieren D.V. 1 BIS die overeenstemmen met het model in bijlage 29.
!M14

2. De aangifte van de douanewaarde overeenkomstig lid 1 mag slechts
worden gedaan door een in de Gemeenschap gevestigde persoon die over alle
desbetreffende feitelijke gegevens beschikt.
Artikel 64, lid 2, onder b), tweede streepje, en lid 3, van het wetboek zijn van
overeenkomstige toepassing.
!B

3. Wanneer de douanewaarde van de betrokken goederen niet kan worden
vastgesteld met toepassing van artikel 29 van het Wetboek, kunnen de
douaneautoriteiten afzien van de eis dat de aangifte wordt gedaan op een
formulier dat overeenstemt met het in lid 1 genoemde model. In die gevallen
dient de in lid 2 bedoelde persoon de betrokken douaneautoriteiten alle
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overige inlichtingen te verstrekken of te laten verstrekken die nodig zijn ten
einde de douanewaarde vast te stellen krachtens een ander artikel van het
Wetboek; deze inlichtingen worden verstrekt in de vorm en onder de
voorwaarden als voorgeschreven door de betrokken douaneautoriteiten.
4. Het indienen bij een douanekantoor van een krachtens lid 1 vereiste
aangifte geldt, onverminderd de eventuele toepassing van strafbepalingen, als
het op zich nemen door de in lid 2 bedoelde persoon van de aansprakelijkheid
voor:
— de juistheid en volledigheid van de in de aangifte verstrekte gegevens,
— de echtheid van de tot staving van die gegevens overgelegde stukken,
en
— het verstrekken van alle bijkomende inlichtingen of documenten die
noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de douanewaarde van de
goederen.
5. Dit artikel is niet van toepassing op goederen waarvan de douanewaarde
wordt bepaald volgens het systeem van vereenvoudigde procedures vastgesteld overeenkomstig de artikelen 173 tot en met 177.
Artikel 179
1. Behoudens wanneer dit onmisbaar is voor een juiste heffing van de
rechten bij invoer, kunnen de douaneautoriteiten geheel of gedeeltelijk afzien
van de in artikel 178, lid 1, bedoelde aangifte:
a)

wanneer de douanewaarde van de ingevoerde goederen per zending niet
hoger is dan 5 000 ecu, voor zover het geen deelzendingen of
meervoudige zendingen betreft welke door een zelfde afzender aan een
zelfde geadresseerde worden verzonden,
of

b) wanneer het invoerbewegingen betreft waaraan elk handelskarakter
vreemd is,
of
c)

wanneer het verstrekken van die gegevens niet noodzakelijk is voor de
toepassing van het douanetarief van de Europese Gemeenschappen of
indien de in het tarief vastgelegde douanerechten niet dienen te worden
geheven omdat bijzondere douanevoorschriften van toepassing zijn.

2. Het in lid 1, onder a), vermelde bedrag in ecu wordt omgerekend
overeenkomstig artikel 18 van het Wetboek. Het na bedoelde omrekening
verkregen bedrag kan door de douaneautoriteiten naar boven of naar beneden
worden afgerond.
De douaneautoriteiten hebben eveneens de mogelijkheid om de tegenwaarde
in nationale valuta van het in ecu vastgestelde bedrag ongewijzigd te
handhaven indien, bij de jaarlijkse aanpassing als bedoeld in artikel 18 van het
Wetboek, de omrekening van dat bedrag vóór de in dit lid bedoelde afronding
leidt tot een wijziging van de in nationale valuta uitgedrukte tegenwaarde van
minder dan 5 % of tot een verlaging van deze tegenwaarde.
3. Ten aanzien van de regelmatige invoer van goederen die het voorwerp
uitmaken van transacties gesloten onder dezelfde handelsvoorwaarden tussen
dezelfde verkoper en dezelfde koper, kunnen de douaneautoriteiten toestaan
dat niet alle in artikel 178, lid 1, bedoelde gegevens bij iedere aangifte worden
verstrekt; zij eisen deze gegevens evenwel telkens wanneer de omstandigheden een wijziging ondergaan en ten minste eenmaal elke drie jaar.
4. Een op grond van dit artikel toegestane ontheffing kan worden
ingetrokken en de overlegging van een formulier D.V. 1 kan worden geëist
ingeval wordt vastgesteld dat aan een voor het verlenen van die ontheffing
noodzakelijke voorwaarde niet is voldaan of deze voorwaarde niet meer geldt.
Artikel 180
Wanneer systemen voor geautomatiseerde gegevensverwerking worden
gebruikt of wanneer de betrokken goederen het voorwerp uitmaken van een
algemene, periodieke of samenvattende aangifte, kunnen de Lid-Staten
afwijkingen toestaan in de vorm waarin de voor de vaststelling van de
douanewaarde vereiste inlichtingen worden verstrekt.
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Artikel 181
1. De in artikel 178, lid 2, bedoelde persoon is gehouden een exemplaar van
de factuur op grond waarvan de douanewaarde van de in te voeren goederen
wordt aangegeven, aan de douanedienst over te leggen. Wordt de aangifte van
de douanewaarde schriftelijk gedaan, dan behouden de douaneautoriteiten dit
exemplaar.
2. In gevallen waarin de aangifte van de douanewaarde schriftelijk wordt
gedaan en de op de ingevoerde goederen betrekking hebbende factuur is
opgemaakt ten name van een persoon die gevestigd is in een andere Lid-Staat
dan die waar de douanewaarde wordt aangegeven, dient de aangever aan de
douaneautoriteiten twee exemplaren van genoemde factuur over te leggen.
Eén van die exemplaren moet door de douaneautoriteiten worden bewaard, het
andere, voorzien van een afdruk van de douanestempel en het volgnummer
waaronder de aangifte door het douanekantoor is ingeschreven, moet aan de
aangever worden teruggegeven ten einde te worden toegezonden aan degene
ten name van wie de factuur is opgemaakt.
3. De Lid-Staten kunnen voorschrijven dat het bepaalde in lid 2 eveneens
van toepassing is in gevallen waarin degene ten name van wie de factuur is
opgemaakt, is gevestigd in de Lid-Staat waar de douanewaarde wordt
aangegeven.

!M5

Artikel 181 bis
1. De douaneautoriteiten behoeven de douanewaarde van ingevoerde
goederen niet op basis van de methode van de transactiewaarde vast te
stellen indien zij overeenkomstig de in lid 2 omschreven procedure, wegens
gegronde twijfel, niet ervan overtuigd zijn dat de aangegeven waarde met de
in artikel 29 van het Wetboek omschreven totale betaalde of te betalen prijs
overeenkomt.
2. Wanneer bij de douaneautoriteiten de in lid 1 bedoelde twijfel bestaat,
kunnen zij overeenkomstig artikel 178, lid 4, om aanvullende informatie
vragen. Indien deze twijfel blijft bestaan, stellen de douaneautoriteiten,
alvorens een definitieve beslissing te nemen, de betrokkene, desgevraagd
schriftelijk, in kennis van de redenen voor die twijfel en bieden zij hem een
redelijke gelegenheid daarop te antwoorden. De definitieve beslissing en de
redenen daarvoor worden de betrokkene schriftelijk meegedeeld.

!B

TITEL VI
BINNENBRENGEN VAN GOEDEREN IN HET DOUANEGEBIED
HOOFDSTUK I
Onderzoek van de goederen en monsterneming door belanghebbende
Artikel 182
1. Het onderzoek van de goederen bedoeld in artikel 42 van het Wetboek
wordt op mondeling verzoek toegestaan aan de persoon die bevoegd is de
goederen een douanebestemming te geven, tenzij de douaneautoriteiten,
rekening houdende met de omstandigheden, het nodig achten dat een
schriftelijk verzoek wordt ingediend.
Het nemen van monsters kan slechts worden toegestaan op schriftelijk
verzoek van belanghebbende.
2. De in lid 1 bedoelde schriftelijke verzoeken dienen door belanghebbende
te worden ondertekend en bij de betrokken douaneautoriteiten te worden
ingediend. Zij dienen de volgende gegevens te bevatten:
— naam en adres van de aanvrager,
— plaats waar de goederen zich bevinden,
— nummer van de summiere aangifte wanneer deze al is ingediend,
behoudens in de gevallen dat dit gegeven door de douanedienst zelf wordt
vermeld, of verwijzing naar de voorafgaande douaneregeling, of wel
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gegevens die noodzakelijk zijn voor de identificatie van het vervoermiddel waarop de goederen zich bevinden,
— alle andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de identificatie van de
goederen.
De douaneautoriteiten geven de toestemming op het door belanghebbende
ingediende verzoek. Wanneer dit verzoek betrekking heeft op een monsterneming, geven genoemde autoriteiten de hoeveelheid goederen aan die
mag worden weggenomen.
3. Het voorafgaand onderzoek van de goederen en de monsterneming
vinden plaats onder toezicht van de douaneautoriteiten op de door hen
voorgeschreven wijze, rekening houdend met het concrete geval.
Het uitpakken, wegen, opnieuw verpakken en alle andere handelingen met de
goederen vinden plaats op risico en voor rekening van belanghebbende. De
eventuele kosten van analyse zijn eveneens voor rekening van laatstgenoemde.
4. Voor de genomen monsters moeten de formaliteiten voor een douanebestemming worden verricht. Wanneer het onderzoek van de monsters leidt tot
hun vernietiging of onherstelbaar verlies, wordt de douaneschuld geacht niet
te zijn ontstaan. Artikel 182, lid 5, van het Wetboek is van toepassing op de
resten en afvallen.

HOOFDSTUK 2
Summiere aangifte
Artikel 183
1. De summiere aangifte dient te worden ondertekend door degene die deze
indient.
2. De summiere aangifte wordt geviseerd door de douaneautoriteiten en
bewaard, zodat kan worden gecontroleerd dat de goederen waarop zij
betrekking heeft binnen de in artikel 49 van het Wetboek bedoelde termijnen
een douanebestemming krijgen.
3. Voor goederen die, voorafgaand aan de aanbieding bij de douane, met
toepassing van een procedure voor communautair douanevervoer werden
vervoerd, vormt het voor het douanekantoor van bestemming bestemde
exemplaar van het document voor douanevervoer de summiere aangifte.
4. De douaneautoriteiten kunnen toestaan dat de summiere aangifte wordt
ingediend met gebruikmaking van systemen voor geautomatiseerde gegevensverwerking. In dat geval worden "M1 de in leden 1 en 2 3 vastgestelde
voorschriften dienovereenkomstig aangepast.
Artikel 184
1. De "C1 in artikel 183, lid 1 3, bedoelde persoon is verplicht om de
goederen waarvoor een summiere aangifte is ingediend, op elke vordering van
de douaneautoriteiten opnieuw volledig aan te bieden, zolang zij niet zijn
gelost van het vervoermiddel waarop zij zich bevinden, tot op het moment dat
de goederen een douanebestemming krijgen.
2. Alle personen die de goederen, na het lossen, achtereenvolgens onder
zich hebben om deze te verplaatsen of op te slaan, zijn gehouden tot het
nakomen van de verplichting om de goederen op elke vordering van de
douaneautoriteiten opnieuw volledig aan te bieden.

HOOFDSTUK 3
Tijdelijke opslag
Artikel 185
1. Wanneer de in artikel 51, lid 1, van het Wetboek bedoelde plaatsen
permanent zijn goedgekeurd voor de tijdelijke opslag van goederen, worden
deze plaatsen „ruimten voor tijdelijke opslag” genoemd.
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2. Ten einde de toepassing van de douanevoorschriften te verzekeren,
kunnen de douaneautoriteiten, wanneer zij niet zelf de ruimte voor tijdelijke
opslag beheren, eisen dat:
a)

de ruimte voor tijdelijke opslag met twee sleutels wordt afgesloten,
waarvan één in het bezit van de douaneautoriteiten blijft;

b) de persoon die de ruimte voor tijdelijke opslag beheert, een voorraadadministratie voert aan de hand waarvan de goederenbewegingen kunnen
worden gevolgd.
Artikel 186
Het plaatsen van goederen in een ruimte voor tijdelijke opslag geschiedt op
basis van de summiere aangifte. De douaneautoriteiten kunnen evenwel eisen
dat een nadere aangifte wordt ingediend die gesteld is op een door hen
voorgeschreven formulier.
Artikel 187
Onverminderd artikel 56 van het Wetboek en de bepalingen inzake de verkoop
van goederen onder douaneverband, is degene die de summiere aangifte heeft
ingediend of, wanneer een dergelijke aangifte nog niet is ingediend, zijn de in
artikel 44, lid 2, van het Wetboek bedoelde personen gehouden gevolg te
geven aan de maatregelen die door de douaneautoriteiten met toepassing van
artikel 53, lid 1, van het Wetboek worden genomen en de hieruit
voortvloeiende kosten te dragen.

!M1
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HOOFDSTUK 4
Bijzondere bepalingen voor goederen die over zee of door de lucht worden
vervoerd
Afdeling 1
Algemene bepaling
Artikel 189
Wanneer goederen over zee of door de lucht vanuit een derde land het
douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht en onder geleide
van een enkel transportdocument met gebruikmaking van dezelfde vervoerswijze en zonder overlading naar een andere haven of luchthaven van de
Gemeenschap worden overgebracht, worden zij eerst in de haven of op de
luchthaven waar zij worden uit- of overgeladen bij de douane aangebracht in
de zin van artikel 40 van het Wetboek.
Afdeling 2
Bijzondere bepalingen van toepassing op handbagage en ruimbagage in
het reizigersverkeer
Artikel 190
Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:
a)

„communautaire luchthaven”: elke op het douanegebied van de
Gemeenschap gelegen luchthaven;

b) „communautaire luchthaven met een internationaal karakter”: elke
communautaire luchthaven waar, na toestemming van de bevoegde
autoriteiten, het luchtvaartverkeer met derde landen afgewikkeld mag
worden;
c)

„intracommunautaire vlucht”: de verplaatsing van een luchtvaartuig
tussen twee communautaire luchthavens, zonder tussenstop tussen deze
beide luchthavens, voor zover deze verplaatsing noch begonnen is noch
eindigt op een niet-communautaire luchthaven;
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d) „communautaire haven”: iedere op het douanegrondgebied van de
Gemeenschap gelegen zeehaven;
e)

„intracommunautaire zeereis”: de verplaatsing tussen twee communautaire havens, zonder tussenstop tussen deze havens, van een vaartuig dat
geregelde diensten tussen twee of meer bepaalde communautaire havens
onderhoudt;

f)

„pleziervaartuigen”: particuliere vaartuigen die bestemd zijn voor reizen
waarvan het traject naar believen door de gebruikers wordt vastgesteld;

g) „sport- of zakenvliegtuigen”: particuliere luchtvaartuigen die bestemd
zijn voor reizen waarvan het traject naar believen door de gebruikers
wordt vastgesteld;
h) „bagage”: alle voorwerpen die op welke wijze dan ook door een persoon
tijdens zijn reis worden vervoerd.
Artikel 191
Voor de toepassing van deze afdeling wat betreft het luchtvervoer wordt
bagage beschouwd als:
— ruimbagage, wanneer zij, na in de luchthaven van vertrek geregistreerd te
zijn, tijdens de vlucht niet meer voor de betrokken persoon bereikbaar is
noch, in voorkomend geval, tijdens de in artikel 192, punten 1 en 2, en in
artikel 194, leden 1 en 2, van dit hoofdstuk bedoelde tussenstop;
— handbagage, wanneer de persoon deze aan boord van het luchtvaartuig
meeneemt.
Artikel 192
De controle en de formaliteiten die van toepassing zijn op:
1) de handbagage en de ruimbagage van de personen aan boord van een
luchtvaartuig dat, van een niet-communautaire luchthaven komend, na
een tussenstop in een communautaire luchthaven, deze vlucht moet
voortzetten naar een andere communautaire luchthaven, vinden plaats op
laatstgenoemde luchthaven voor zover deze een communautaire luchthaven met een internationaal karakter is; in die gevallen wordt de bagage
onderworpen aan de voorschriften die gelden voor de bagage van
personen die uit derde landen aankomen, wanneer de betrokken persoon
niet in staat is om, ten genoegen van de bevoegde autoriteiten, het
communautaire karakter van de goederen die hij vervoert, aan te tonen.
2) de handbagage en de ruimbagage van personen aan boord van een
luchtvaartuig dat een tussenstop maakt in een communautaire luchthaven
alvorens zijn vlucht naar een niet-communautaire luchthaven voort te
zetten, vinden plaats op de luchthaven van vertrek, voor zover deze een
communautaire luchthaven met een internationaal karakter is; in die
gevallen kan een controle van de handbagage worden uitgevoerd op de
communautaire luchthaven waar de tussenstop wordt gemaakt, ten einde
vast te kunnen stellen dat de goederen die deze handbagage bevat voldoen
aan de voorwaarden die verbonden zijn aan het vrije verkeer binnen de
Gemeenschap.
3) de bagage van personen die gebruik maken van een door één enkel
vaartuig uitgevoerde scheepvaartdienst die een aantal opeenvolgende
trajecten omvat en die is begonnen of eindigt of die een tussenstop maakt
in een niet-communautaire haven, vinden plaats in de haven waar deze
bagage, al naar gelang van het geval, wordt in- of uitgeladen.
Artikel 193
De controle en de formaliteiten die van toepassing zijn op de bagage van
personen die gebruik maken van:
1) pleziervaartuigen, worden verricht in elke communautaire haven,
ongeacht de plaats van herkomst of van bestemming van deze vaartuigen;
2) sport- of zakenvliegtuigen, worden verricht:
— de eerste luchthaven van aankomst, die een communautaire luchthaven met een internationaal karakter moet zijn, voor wat betreft de
vluchten vanaf een niet-communautaire luchthaven, wanneer het
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luchtvaartuig na de tussenstop een vlucht moet uitvoeren naar een
andere communautaire luchthaven;
— op de laatste communautaire luchthaven met een internationaal
karakter, voor wat betreft de vluchten vanaf een communautaire
luchthaven, wanneer het luchtvaartuig na de tussenstop een vlucht
moet uitvoeren naar een niet-communautaire luchthaven.
Artikel 194
1. Wanneer de bagage die op een communautaire luchthaven aankomt aan
boord van een luchtvaartuig dat van een niet-communautaire luchthaven
komt, op deze communautaire luchthaven wordt overgeladen in een ander
luchtvaartuig dat een intracommunautaire vlucht uitvoert:
— worden iedere controle en de formaliteiten die van toepassing zijn op de
ruimbagage verricht op de luchthaven van aankomst van de intracommunautaire vlucht, voor zover deze een communautaire luchthaven
met een internationaal karakter is;
— wordt iedere controle van de handbagage op de eerste communautaire
luchthaven met een internationaal karakter verricht; een extra controle
van deze bagage kan alleen bij wijze van uitzondering op de luchthaven
van aankomst van de intracommunautaire vlucht worden uitgevoerd,
wanneer een dergelijke extra controle na controle van de ruimbagage
nodig blijkt te zijn;
— kan een controle van de ruimbagage alleen bij wijze van uitzondering op
de eerste communautaire luchthaven worden uitgevoerd, wanneer een
dergelijke extra controle na controle van de handbagage nodig blijkt te
zijn.
2. Wanneer de bagage die op een communautaire luchthaven aan boord
wordt gebracht van een luchtvaartuig dat een intracommunautaire vlucht
uitvoert, waarbij deze bagage op een andere communautaire luchthaven wordt
overgeladen in een luchtvaartuig dat een niet-communautaire luchthaven als
bestemming heeft:
— worden de controle en de formaliteiten die van toepassing zijn op de
ruimbagage verricht op de luchthaven van vertrek van de intracommunautaire vlucht, voor zover deze een communautaire luchthaven met
een internationaal karakter is;
— wordt iedere controle van de handbagage op de laatste communautaire
luchthaven met een internationaal karakter verricht. Een eerdere controle
van deze bagage kan alleen bij wijze van uitzondering worden uitgevoerd
op de luchthaven van vertrek van de intracommunautaire vlucht, wanneer
een dergelijke controle na de controle van de ruimbagage nodig blijkt te
zijn;
— kan een controle van de ruimbagage alleen bij wijze van uitzondering op
de laatste communautaire luchthaven worden uitgevoerd, wanneer een
dergelijke extra controle na controle van de handbagage nodig blijkt te
zijn.
3. De controle en formaliteiten die van toepassing zijn op de bagage die op
een communautaire luchthaven aankomt aan boord van een uit een
niet-communautaire luchthaven afkomstig lijn- of chartertoestel en die op
deze communautaire luchthaven wordt overgeladen in een sport- of zakenvliegtuig dat een intracommunautaire vlucht uitvoert, worden verricht op de
luchthaven van aankomst van het lijn- of chartertoestel.
4. De controle en formaliteiten die van toepassing zijn op de bagage die op
een communautaire luchthaven aan boord wordt gebracht van een sport- of
zakenvliegtuig, dat een intracommunautaire vlucht uitvoert, waarbij deze
bagage op een andere communautaire luchthaven wordt overgeladen in een
lijn- of chartertoestel met als bestemming een niet-communautaire luchthaven, worden verricht op de luchthaven van vertrek van het lijn- of
chartertoestel.
5. De Lid-Staten kunnen op de communautaire luchthaven met een
internationaal karakter waar de ruimbagage wordt overgeladen, de bagage
controleren die:
— van een niet-communautaire luchthaven komt en op een communautaire
luchthaven met een internationaal karakter wordt overgeladen in een
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luchtvaartuig dat een luchthaven met een internationaal karakter die op
hetzelfde nationale grondgebied is gelegen, tot bestemming heeft;
— op een luchthaven met een internationaal karakter aan boord van een
luchtvaartuig wordt gebracht om, op een andere luchthaven met een
internationaal karakter die op hetzelfde nationale grondgebied is gelegen,
te worden overgeladen op een luchtvaartuig dat een niet-communautaire
luchthaven tot bestemming heeft.
Artikel 195
De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat:
— er bij de aankomst van personen, voor de controle van de niet in artikel 1
van Verordening (EEG) nr. 3925/91 van de Raad (1) bedoelde handbagage, geen enkele omwisseling van goederen kan plaatshebben;
— er bij het vertrek van personen, na de controle van de niet in artikel 1 van
Verordening (EEG) nr. 3925/91 bedoelde handbagage, geen enkele
omwisseling van goederen kan plaatshebben;
— er bij de aankomst van personen voorzieningen zijn getroffen om te
verhinderen dat, vóór de controle van de niet in artikel 1 van Verordening
(EEG) nr. 3925/91 bedoelde ruimbagage, een omwisseling van goederen
kan plaatshebben;
— er bij het vertrek van personen voorzieningen zijn getroffen om te
verhinderen dat, na de controle van de niet in artikel 1 van Verordening
(EEG) nr. 3925/91 bedoelde ruimbagage, een omwisseling van goederen
kan plaatshebben.
Artikel 196
De in een communautaire luchthaven geregistreerde ruimbagage wordt als
zodanig gekenmerkt door een label dat op die luchthaven wordt aangebracht.
Het voorbeeld van dit label alsook de technische kenmerken ervan zijn in
bijlage 30 opgenomen.
Artikel 197
De Lid-Staten zenden de Commissie de lijst toe van de luchthavens die aan de
definitie „communautaire luchthaven met een internationaal karakter” in de
zin van artikel 190, onder b), beantwoorden. De Commissie maakt deze lijst
bekend in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, reeks C.

TITEL VII
DOUANEAANGIFTE — NORMALE PROCEDURE

HOOFDSTUK I
Schriftelijke douaneaangifte
Afdeling 1
Algemene bepalingen
Artikel 198
1. Wanneer een douaneaangifte verscheidene artikelen omvat, worden de op
elk artikel betrekking hebbende vermeldingen beschouwd als een afzonderlijke aangifte
2. De onderdelen van fabrieksinstallaties die onder één enkele code van de
gecombineerde nomenclatuur worden ingedeeld, worden als één enkel goed
beschouwd.
(1) PB nr. L 374 van 31. 12. 1991, blz. 4.
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Artikel 199
"M1 1. 3 Onverminderd de eventuele toepassing van strafbepalingen
geldt de indiening door de aangever of diens vertegenwoordiger van een door
hem ondertekende aangifte bij een douanekantoor als het aanvaarden van de
aansprakelijkheid overeenkomstig de in de Lid-Staten geldende bepalingen
voor:

— de juistheid van de in de aangifte verstrekte gegevens,
— de echtheid van de bijgevoegde stukken,
en
— het nakomen van alle verplichtingen die samenhangen met het plaatsen
van de betrokken goederen onder de desbetreffende regeling.
!M1

2. Wanneer de aangever gebruik maakt van systemen voor automatische
gegevensverwerking voor het opstellen van zijn douaneaangifte, kunnen de
douaneautoriteiten bepalen dat de met de hand geschreven handtekening
wordt vervangen door een andere identificatietechniek die eventueel op het
gebruik van codes berust. Deze vereenvoudiging wordt slechts toegestaan
wanneer de door de douaneautoriteiten vastgestelde technische en administratieve voorwaarden zijn vervuld.
De douaneautoriteiten kunnen eveneens bepalen dat aangiften die met behulp
van systemen voor automatische gegevensverwerking van de douane worden
opgesteld, in plaats van de handmatige of mechanische plaatsing van het
stempel van het douanekantoor en van de handtekening van de bevoegde
ambtenaar, rechtstreeks door deze systemen worden gewaarmerkt.
3. De douaneautoriteiten kunnen, op door hen te bepalen voorwaarden en te
stellen nadere regels, toestaan dat bepaalde in bijlage 37 bedoelde
vermeldingen van de schriftelijke aangifte worden vervangen door de
elektronische toezending van die vermeldingen aan het daartoe aangewezen
douanekantoor, in voorkomend geval in gecodeerde vorm.
!B

Artikel 200
Behoudens andersluidende bepalingen worden de bij de aangifte gevoegde
documenten door de douaneautoriteiten bewaard, tenzij zij door de aangever
voor andere verrichtingen kunnen worden gebruikt. In dit laatste geval
verzekeren de douaneautoriteiten zich ervan dat de betrokken documenten
naderhand slechts gebruikt kunnen worden voor de hoeveelheid of de waarde
waarvoor zij geldig blijven.
Artikel 201
1. De aangifte wordt ingediend bij het douanekantoor waar de goederen zijn
aangebracht. Dit kan geschieden zodra de goederen zijn aangebracht.
2. De douaneautoriteiten kunnen toestaan dat de aangifte wordt ingediend
voordat de aangever in staat is de goederen aan te brengen. In dat geval
kunnen de douaneautoriteiten, al naar gelang van de omstandigheden, een
termijn vaststellen waarbinnen de goederen moeten worden aangebracht.
Indien de goederen niet binnen die termijn zijn aangebracht, wordt de aangifte
geacht niet te zijn ingediend.
3. "C2 Wanneer echter aangifte is gedaan voordat 3 de goederen waarop
zij betrekking heeft bij het douanekantoor of op een andere door de
douaneautoriteiten aangewezen plaats zijn aangekomen, kan deze aangifte
slechts worden aanvaard nadat de goederen bij de douane zijn aangebracht.
Artikel 202
1. De aangifte wordt bij het bevoegde douanekantoor ingediend op de dagen
en uren waarop dit kantoor geopend is.
Op verzoek en op kosten van de aangever kunnen de douaneautoriteiten
evenwel toestaan dat de aangifte buiten deze dagen en uren wordt ingediend.
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2. Met het indienen van een aangifte bij een douanekantoor wordt
gelijkgesteld de overhandiging van de aangifte aan de ambtenaren van dit
kantoor op een andere daartoe aangewezen plaats in het kader van een
overeenkomst tussen de douaneautoriteiten en de betrokkene.
Artikel 203
De datum van aanvaarding wordt op de aangifte vermeld.
Artikel 204
De douaneautoriteiten kunnen toestaan of eisen dat de in artikel 65 van het
Wetboek bedoelde wijzigingen worden aangebracht door middel van een
nieuwe aangifte ter vervanging van de oorspronkelijke. In dat geval moet de
datum waarop de oorspronkelijke aangifte is aanvaard, in aanmerking worden
genomen als datum voor het bepalen van de eventueel verschuldigde rechten
en voor de toepassing van de andere bepalingen van de desbetreffende
douaneregeling.
Afdeling2
Te gebruiken formulieren
Artikel 205
1. Het officiële model voor de schriftelijke douaneaangifte van goederen in
het kader van de normale procedure met het oog op hun plaatsing onder een
douaneregeling of wederuitvoer "C1 overeenkomstig artikel 182, lid 3, van
het Wetboek 3, is het enig document.
2. Andere formulieren kunnen worden gebruikt op voorwaarde dat de
bepalingen van de desbetreffende douaneregeling dit toestaan.
3.

Het bepaalde in de leden 1 en 2 doet geen afbreuk aan:

— de in de artikelen 225 tot en met 236 bedoelde ontheffing van de
verplichting een schriftelijke aangifte in te dienen voor het in het vrije
verkeer brengen, de uitvoer of de tijdelijke invoer,
— de mogelijkheid voor de Lid-Staten om ontheffing te verlenen van het
gebruik van het in lid 1 bedoelde formulier, in geval van toepassing van
de in de artikelen 237 en 238 bedoelde bijzondere bepalingen met
betrekking tot briefpostzendingen en postpakketten,
— het gebruik van speciale formulieren om de aangifte in bijzondere
gevallen te vergemakkelijken, wanneer de douaneautoriteiten daartoe
toestemming verlenen,
— De mogelijkheid voor de Lid-Staten om ontheffing te verlenen van het
gebruik van het in lid 1 bedoelde formulier, in geval van tussen de
administraties van twee of meer Lid-Staten gesloten of te sluiten
overeenkomsten of regelingen die een verdere vereenvoudiging van de
formaliteiten voor het gehele verkeer of een deel daarvan tussen deze
Lid-Staten ten doel hebben,
— de mogelijkheid voor belanghebbenden om voor zendingen die verschillende soorten goederen bevatten gebruik te maken van ladingslijsten bij
het vervullen van de formaliteiten voor communautair douanevervoer,
— de vervaardiging door middel van openbare of particuliere systemen voor
automatische gegevensverwerking van uitvoer-, doorvoer- of invoeraangiften alsmede documenten waarmee het communautaire karakter van
niet onder de regeling intern communautair douanevervoer vervoerde
goederen kan worden aangetoond, onder door de Lid-Staten te stellen
voorwaarden, in voorkomend geval op blanco papier,
— de mogelijkheid voor de Lid-Staten om, ingeval bij de behandeling van
aangiften gebruik wordt gemaakt van een systeem voor automatische
gegevensverwerking, te bepalen dat de in lid 1 bedoelde aangifte bestaat
uit een door het systeem vervaardigd enig document.
!M1
!B

5. Indien in een communautaire reglementering wordt verwezen naar een
aangifte ten uitvoer, wederuitvoer, invoer of tot plaatsing onder ongeacht
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welke douaneregeling, mogen de Lid-Staten geen andere administratieve
documenten eisen dan die welke:
— uitdrukkelijk door communautaire besluiten in het leven zijn geroepen of
daarin zijn voorgeschreven;
— worden verlangd krachtens internationale overeenkomsten die met het
Verdrag verenigbaar zijn;
— van ondernemers worden verlangd ten einde hen op hun verzoek in het
genot van een bepaald voordeel of van een bepaalde faciliteit te stellen;
— met inachtneming van het bepaalde in het Verdrag, worden verlangd voor
de tenuitvoerlegging van specifieke voorschriften die niet kunnen worden
toegepast door gebruik van het in lid 1 bedoelde enig document.
Artikel 206
In de gevallen waarin dat nodig is, wordt het formulier van het enig document
ook gebruikt tijdens de overgangsperiode waarin de Akte van Toetreding
voorziet voor het verkeer tussen de Gemeenschap in haar samenstelling op 31
december 1985 en Spanje of Portugal, alsmede voor het verkeer tussen beide
laatstgenoemde Lid-Staten van goederen die nog niet voor volledige
vrijstelling van douanerechten en heffingen van gelijke werking in
aanmerking komen of die onderworpen blijven aan andere in de Akte van
Toetreding opgenomen maatregelen.
Voor de toepassing van de eerste alinea wordt exemplaar nr. 2 of, al naar
gelang van het geval, exemplaar nr. 7 vernietigd van de formulieren die
worden gebruikt in het handelsverkeer met Spanje en Portugal of in het
handelsverkeer tussen deze twee Lid-Staten.
Het wordt eveneens gebruikt in het kader van het handelsverkeer van
communautaire goederen tussen gedeelten van het douanegebied van de
Gemeenschap waar de bepalingen van Richtlijn 77/388/EEG van de Raad (1)
van toepassing zijn en gedeelten van dit douanegebied waar deze bepalingen
niet van toepassing zijn, of in het kader van het handelsverkeer tussen
gedeelten van dit douanegebied waar deze bepalingen niet van toepassing
zijn.
Artikel 207
Onverminderd artikel 205, lid 3, kunnen de douaneautoriteiten van de
Lid-Staten voor het vervullen van in- en uitvoerformaliteiten in het algemeen
afzien van de eis dat bepaalde voor de betrokken Lid-Staat bestemde
exemplaren van het enig document worden overgelegd, mits zij over de
betreffende gegevens kunnen beschikken door middel van andere informatiedragers.
Artikel 208
1. Het enig document wordt aangeboden in sets die het aantal exemplaren
bevatten dat nodig is voor het vervullen van de formaliteiten voor de
douaneregeling waaronder de goederen worden geplaatst.
2. Wanneer de regeling van het communautair of gemeenschappelijk
douanevervoer wordt voorafgegaan of gevolgd door een andere douaneregeling, kan een set worden aangeboden met het aantal exemplaren dat nodig is
voor het vervullen van de formaliteiten voor de regeling van het douanevervoer en de voorafgaande of volgende douaneregeling.
3.

De in de leden 1 en 2 bedoelde sets worden samengesteld uit:

— hetzij een reeks van acht exemplaren, overeenkomstig het model in
bijlage 31;
— hetzij, in het bijzonder in geval van vervaardiging door een geautomatiseerd systeem voor de verwerking van aangiften, uit twee opeenvolgende reeksen van vier exemplaren, overeenkomstig het model in
bijlage 32.
(1) PB nr. L 145 van 13. 6. 1977, blz. 1.
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4. Onverminderd artikel 205, lid 3, de artikelen 222 tot en met 224, alsmede
de artikelen 254 tot en met 289, kunnen de aangifteformulieren in
voorkomend geval worden aangevuld met een of meer aanvullende
formulieren die worden aangeboden in sets die de aangifte-exemplaren
bevatten welke nodig zijn voor het vervullen van de formaliteiten voor de
douaneregeling waaronder de goederen worden geplaatst, eventueel onder
bijvoeging van de exemplaren die voor het vervullen van de formaliteiten voor
de voorafgaande of volgende douaneregelingen nodig zijn.
Deze sets worden samengesteld uit:
— hetzij een reeks van acht exemplaren, overeenkomstig het model in
bijlage 33,
— hetzij uit twee reeksen van vier exemplaren, overeenkomstig het model in
bijlage 34.
De aanvullende formulieren maken onlosmakelijk deel uit van het enig
document waarop zij betrekking hebben
5. In afwijking van lid 4 kunnen de douaneautoriteiten bepalen dat het
gebruik van de aanvullende formulieren niet is toegestaan bij gebruik van een
geautomatiseerd systeem voor de verwerking van aangiften, dat deze
aangiften vervaardigd.
Artikel 209
1. Bij toepassing van artikel 208, lid 2, verbindt elke belanghebbende zich
slechts voor de gegevens die verband houden met de regeling die hij heeft
gevraagd in zijn hoedanigheid van aangever of diens vertegenwoordiger.
2. Voor de toepassing van lid 1 moet de aangever, die gebruik maakt van een
enig document dat tijdens de vorige douaneregeling is afgegeven, vóór het
indienen van zijn aangifte ten aanzien van de hem betreffende vakken nagaan
of de bestaande gegevens juist zijn en of zij toepasbaar zijn op de betrokken
goederen en de gevraagde regeling, en moet hij deze gegevens zo nodig
aanvullen.
In de gevallen zoals bedoeld in de eerste alinea moet elk verschil dat door de
aangever wordt vastgesteld tussen de betrokken goederen en de bestaande
gegevens, onmiddellijk door hem aan het douanekantoor waar de aangifte is
ingediend, worden medegedeeld. In dergelijk geval moet de aangever zijn
aangifte op nieuwe exemplaren van het formulier van het enig document
stellen.
Artikel 210
Wanneer het enig document wordt gebruikt voor verschillende opeenvolgende
douaneregelingen, vergewissen de douaneautoriteiten zich ervan dat de
vermeldingen op de aangiften met betrekking tot deze regelingen met elkaar
overeenstemmen.
Artikel 211
De aangifte moet worden gesteld in een van de officiële talen van de
Gemeenschap die wordt aanvaard door de douaneautoriteiten van de Lid-Staat
waar de formaliteiten worden vervuld.
Zo nodig kunnen de douaneautoriteiten van de Lid-Staat van bestemming de
aangever of diens vertegenwoordiger in deze Lid-Staat verzoeken om een
vertaling van de aangifte in de officiële taal of in een van de officiële talen
van deze Lid-Staat. Deze vertaling komt in de plaats van de overeenkomstige
vermeldingen van de desbetreffende aangifte.
In afwijking van de eerste alinea moet de aangifte worden gesteld in de
officiële taal of één van de officiële talen van de Lid-Staat van bestemming in
alle gevallen waarin de aangifte in deze laatste Lid-Staat geschiedt op andere
aangifte-exemplaren dan die welke oorspronkelijk bij het douanekantoor van
de Lid-Staat van verzending zijn ingediend.
Artikel 212
1. Het enig document dient te worden ingevuld overeenkomstig de
toelichting in bijlage 37 en eventueel met inachtneming van aanvullende
aanwijzingen, voorzien in het kader van andere communautaire wetgeving.
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2. De douaneautoriteiten zien erop toe dat de gebruikers de in lid 1 bedoelde
toelichting op eenvoudige wijze kunnen verkrijgen.
3. De douaneadministratie van elke Lid-Staat vult zo nodig deze toelichting
aan.
Artikel 213
De te gebruiken codes voor het invullen van het in artikel 205, lid 1, bedoelde
formulier zijn in bijlage 38 vermeld.
Artikel 214
In de gevallen waarin het opmaken van aanvullende kopieën van het formulier
als bedoeld in artikel 205, lid 1, is voorgeschreven, mag de aangever te dien
einde en voor zover nodig bijkomende exemplaren of fotokopieën van
genoemd formulier gebruiken.
Deze bijkomende exemplaren of deze fotokopieën moeten door de aangever
worden ondertekend, aan de bevoegde douaneautoriteiten worden overgelegd
en door deze autoriteiten worden geviseerd onder dezelfde voorwaarden als
het enig document zelf. Zij worden door de douaneautoriteiten op dezelfde
voet als de originele documenten aanvaard, mits hun kwaliteit en leesbaarheid
door genoemde autoriteiten bevredigend worden geacht.
Artikel 215
1. Het formulier bedoeld in artikel 205, lid 1, wordt gedrukt op
zelfkopiërend papier dat zodanig is gelijmd dat het goed te beschrijven is,
en dat ten minste 40 g per m2 weegt. Het papier moet zo ondoorzichtig zijn
dat de gegevens die op de ene zijde voorkomen de leesbaarheid van de
gegevens die op de andere zijde voorkomen niet aantasten en het moet zo
stevig zijn dat het bij normaal gebruik niet scheurt of kreukt.
Dit papier is wit voor alle exemplaren. In de exemplaren voor het
communautair douanevervoer (1, 4, 5 en 7) 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.
2. De afmetingen van de vakken zijn horizontaal op 1/10 duim (inch) en
verticaal op 1/6 duim (inch) gebaseerd. De afmetingen van de onderverdelingen van de vakken zijn horizontaal op 1/10 duim (inch) gebaseerd.
3. De verschillende exemplaren van de formulieren worden met de volgende
kleuren gemerkt:
a)

op de formulieren overeenkomstig de modellen van de bijlagen 31 en 33:
— hebben de exemplaren nrs. 1, 2, 3 en 5 aan de rechterzijde een
doorlopende kantlijn waarvan de kleur respectievelijk rood, groen,
geel en blauw is;
— hebben de exemplaren nrs. 4, 6, 7 en 8 aan de rechterzijde een niet
doorlopende kantlijn waarvan de kleur respectievelijk blauw, rood,
groen en geel is;

b) van de formulieren overeenkomstig de modellen in de bijlagen 32 en 34
hebben de exemplaren nrs. 1/6, 2/7, 3/8 en 4/5 aan de rechterzijde een
doorlopende kantlijn en rechts daarvan een niet doorlopende kantlijn
waarvan de kleur respectievelijk rood, groen, geel en blauw is.
Deze kantlijnen zijn ongeveer 3 mm breed. De niet doorlopende kantlijn
bestaat uit op elkaar volgende vierkantjes met een zijde van 3 mm, die ieder
door een tussenruimte van 3 mm zijn gescheiden.
4. In bijlage 35 zijn de exemplaren vermeld waarop de gegevens die
voorkomen op de in de bijlagen 31 en 33 opgenomen formulieren, door
middel van een zelfkopiërend procédé moeten worden doorgeschreven.
In bijlage 36 zijn de exemplaren vermeld waarop de gegevens die voorkomen
op de in de bijlagen 32 en 34 opgenomen formulieren, door middel van een
zelfkopiërend procédé moeten worden doorgeschreven.
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5. 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.
6. De douaneadministraties van de Lid-Staten kunnen eisen dat de naam en
het adres van de drukker op de formulieren zijn vermeld of dat deze van een
teken zijn voorzien aan de hand waarvan de drukker geïdentificeerd kan
worden. Zij kunnen het drukken van de formulieren bovendien van een
voorafgaande technische goedkeuring afhankelijk stellen.
Afdeling 3
Voor de toepassing van de onderscheiden douaneregelingen te vermelden
gegevens
Artikel 216
1. De maximumlijst van de vakken die kunnen worden ingevuld op de
aangifte tot plaatsing onder een douaneregeling waarbij van het enig
document gebruik wordt gemaakt, is in bijlage 37 opgenomen.
2. In bijlage 37 is ook de minimumlijst opgenomen van de vakken die voor
de aangifte tot plaatsing onder een douaneregeling moeten worden gebruikt.
Artikel 217
De gegevens welke dienen te worden vermeld wanneer gebruik wordt gemaakt
van één van de in artikel 205, lid 2, bedoelde formulieren, vloeien voort uit
het formulier zelf, alsmede, in voorkomend geval, uit de bepalingen met
betrekking tot de betrokken douaneregeling.
Afdeling4
Bij de douaneaangifte te voegen stukken
Artikel 218
1. Bij de aangifte voor het vrije verkeer dienen de volgende stukken te
worden gevoegd:
a)

de factuur die ten grondslag ligt aan de aangifte van de douanewaarde,
zoals deze overeenkomstig artikel 181 dient te worden overgelegd;

b) wanneer artikel 178 daarin voorziet, de opgave van de voor de vaststelling
van de douanewaarde van de aangegeven goederen vereiste gegevens
overeenkomstig het genoemde artikel;
c)

de documenten die vereist zijn voor de toepassing van een preferentiële
tariefregeling of van iedere andere van de normale voorschriften
afwijkende regeling die op de aangegeven goederen van toepassing is;

d) alle andere bescheiden die noodzakelijk zijn voor de toepassing van de
bepalingen betreffende het in het vrije verkeer brengen van de
aangegeven goederen.
2. De douaneautoriteiten kunnen eisen dat bij de aangifte de vervoersdocumenten of, in voorkomend geval, de op de voorafgaande douaneregeling
betrekking hebbende documenten worden overgelegd.
Wanneer een zelfde soort goederen in verscheidene colli wordt aangeboden,
kunnen zij tevens de overlegging eisen van een paklijst of een gelijkwaardig
bescheid waarin de inhoud van ieder collo is vermeld.
!M7

3. Wanneer het goederen betreft die in aanmerking komen voor de in titel II,
deel D, van de inleidende bepalingen van de gecombineerde nomenclatuur
bedoelde forfaitaire heffing, of goederen die in aanmerking komen voor
vrijstelling van rechten bij invoer, kan evenwel worden afgezien van de eis dat
de in lid 1, onder a), b) en c) bedoelde bescheiden worden overgelegd, tenzij
de douaneautoriteiten dit voor de toepassing van de bepalingen betreffende
het in het vrije verkeer brengen van de genoemde goederen noodzakelijk
achten.
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Artikel 219
1. De aangifte voor douanevervoer gaat vergezeld van het vervoersdocument. Het kantoor van vertrek kan ontheffing verlenen van de
verplichting tot overlegging van dit document bij het vervullen van de
formaliteiten. Het vervoersdocument moet echter tijdens het vervoer te allen
tijde op verzoek van de douaneautoriteiten of van enige andere bevoegde
autoriteit worden overgelegd.
2. Onverminderd de vereenvoudigingsmaatregelen die eventueel van
toepassing zijn, wordt het douanedocument voor de uitvoer, de verzending
of de wederuitvoer van de goederen uit het douanegebied van de
Gemeenschap of ieder gelijkwaardig document bij het kantoor van vertrek
overgelegd, te zamen met de aangifte voor douanevervoer waarop het
betrekking heeft.
3. De douaneautoriteiten kunnen in voorkomend geval eisen dat het op de
voorafgaande douaneregeling betrekking hebbende document wordt overgelegd.
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Artikel 220
1. Onverminderd andere bijzondere bepalingen worden bij de aangifte tot
plaatsing onder een economische douaneregeling de volgende stukken
gevoegd:
a)

voor het stelsel douane-entrepots:
— in een entrepot van het type D, de in de artikelen 218, lid 1, onder a)
en b), genoemde bescheiden,
— in een ander entrepot dan dat van het type D, geen enkel bescheid;

b) voor de regeling actieve veredeling:
— terugbetalingssysteem, de in artikel 218, lid 1, genoemde bescheiden,
— schorsingssysteem, de in artikel 218, lid 1, onder a) en b), genoemde
bescheiden,
en, in voorkomend geval, de schriftelijke vergunning tot gebruikmaking
van de betrokken douaneregeling of een kopie van de vergunningaanvraag, indien artikel 556, lid 1, tweede alinea, van toepassing is;
c)

voor de regeling behandeling onder douanetoezicht, de in artikel 218, lid
1, onder a) en b), genoemde bescheiden en, in voorkomend geval, de
schriftelijke vergunning tot gebruikmaking van de betrokken douaneregeling;

d) voor de regeling tijdelijke invoer:
— met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten, de in de artikel 218,
lid 1, genoemde bescheiden,
— de regeling tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van invoerrechten, de in artikel 218, lid 1, onder a) en b), genoemde
bescheiden,
en, in voorkomend geval, de schriftelijke vergunning tot gebruikmaking
van de betrokken douaneregeling;
e)

voor de regeling passieve veredeling, de in artikel 221, lid 1, genoemde
bescheiden en, in voorkomend geval, de schriftelijke vergunning tot
gebruikmaking van de betrokken douaneregeling of een kopie van de
vergunningaanvraag, indien artikel 751, lid 1, tweede alinea, van
toepassing is.

2. Artikel 218, lid 2, is van toepassing op aangiften voor plaatsing onder
elke economische douaneregeling.
3. De douaneautoriteiten kunnen toestaan dat de schriftelijke vergunning tot
gebruikmaking van de betrokken douaneregeling of de kopie van de
vergunningaanvraag niet worden bijgevoegd doch ter beschikking van de
douaneautoriteiten worden gehouden.
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Artikel 221
1. Bij de aangifte ten uitvoer of tot wederuitvoer dienen alle bescheiden te
worden gevoegd die nodig zijn voor de juiste toepassing van de rechten bij
uitvoer en van de bepalingen betreffende de uitvoer van de betrokken
goederen.
2. Artikel 218, lid 2, is van toepassing op de aangifte ten uitvoer of tot
wederuitvoer.
!M1

HOOFDSTUK 2
Douaneaangifte met behulp van systemen voor automatische gegevensverwerking
Artikel 222
1. Wanneer de douaneaangifte met behulp van systemen voor automatische
gegevensverwerking wordt ingediend, worden de in bijlage 37 bedoelde
gegevens voor de schriftelijke aangifte vervangen door de toezending aan het
daartoe aangewezen douanekantoor, met het oog op de verwerking ervan per
computer, van gegevens in een gecodeerde dan wel in een andere door de
douaneautoriteiten vastgestelde vorm, welke gegevens dienen overeen te
stemmen met die welke voor een schriftelijke aangifte worden vereist.
2. Een met behulp van EDI opgestelde douaneaangifte wordt geacht te zijn
ingediend op het tijdstip waarop het EDI-bericht door de douaneautoriteiten
wordt ontvangen.
De aanvaarding van een met behulp van EDI ingediende douaneaangifte
wordt de aangever medegedeeld door middel van een antwoordbericht, waarin
tenminste de identificatie van het ontvangen bericht en/of het registratienummer van de douaneaangifte, alsmede de datum van aanvaarding zijn
vermeld.
3. Wanneer een douaneaangifte met behulp van EDI wordt gedaan, bepalen
de douaneautoriteiten op welke wijze het bepaalde in artikel 247 wordt
toegepast.
4. Wanneer een douaneaangifte met behulp van EDI wordt gedaan, wordt de
vrijgave van de goederen aan de aangever meegedeeld, waarbij ten minste de
identificatie van de aangifte en de datum van vrijgave worden vermeld.
5. Wanneer de gegevens van de douaneaangifte in de systemen voor
automatische gegevensverwerking van de douane worden ingevoerd, zijn de
bepalingen van de leden 2, 3 en 4 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 223
Wanneer met het oog op de vervulling van andere formaliteiten een exemplaar
van de douaneaangifte op papier moet worden gesteld, wordt dit exemplaar,
op verzoek van de aangever, door het betrokken douanekantoor, of wel
overeenkomstig artikel 199, lid 2, tweede alinea, opgesteld en geviseerd.
Artikel 224
De douaneautoriteiten kunnen, op door hen te bepalen voorwaarden en te
stellen nadere regels toestaan dat de bescheiden die nodig zijn om goederen
onder een douaneregeling te plaatsen, langs elektronische weg worden
opgesteld en toegezonden.
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HOOFDSTUK 3
Mondelinge aangifte of aangifte door enige andere handeling
Afdeling 1
Mondelinge aangifte
Artikel 225
Een mondelinge douaneaangifte voor het vrije verkeer kan worden gedaan
voor:
a)

goederen waaraan elk handelskarakter vreemd is:
— hetzij vervat in de persoonlijke bagage van reizigers,
— hetzij vervat in aan particulieren gerichte zendingen,
— hetzij in andere, onbelangrijke gevallen, wanneer de douaneautoriteiten dit toestaan;

b) commerciële goederen, voor zover:
— de totale waarde van de genoemde goederen, per zending en per
aangever, niet meer bedraagt dan de statistische drempel die in de ter
zake geldende communautaire bepalingen is vastgesteld,
— de zending geen deel uitmaakt van een regelmatige reeks van
soortgelijke zendingen
en
— de goederen niet door onafhankelijke vervoersondernemingen
worden vervoerd als onderdeel van een grotere vrachtvervoerstransactie;
c)

de in artikel 229 genoemde goederen, voor zover deze als terugkerende
goederen voor de vrijstelling in aanmerking komen;

d) de in artikel 230, onder b) en c), bedoelde goederen.
Artikel 226
Een mondelinge douaneaangifte ten uitvoer kan worden gedaan voor:
a)

goederen waaraan ieder handelskarakter vreemd is:
— hetzij vervat in de persoonlijke bagage van reizigers,
— hetzij verzonden door particulieren;

b) de in artikel 225, onder b), bedoelde goederen;
c)

de in artikel 231, onder b) en c), bedoelde goederen;

d) andere goederen, in uit economisch oogpunt onbelangrijke gevallen,
wanneer de douaneautoriteiten dit toestaan.
Artikel 227
1. De douaneautoriteiten kunnen bepalen dat de artikelen 225 en 226 geen
toepassing vinden wanneer de persoon die de goederen in- of uitklaart dit
beroepshalve en voor rekening van derden doet.
2. Wanneer de douaneautoriteiten twijfelen aan de juistheid of de
volledigheid van de aangegeven elementen kunnen zij een schriftelijke
aangifte eisen.
Artikel 228
Wanneer de goederen die overeenkomstig de artikelen 225 en 226 mondeling
bij de douane worden aangegeven, aan rechten bij invoer of bij uitvoer zijn
onderworpen, geeft de douanedienst de belanghebbende een kwitantie tegen
betaling van de verschuldigde rechten.
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Deze kwitantie bevat ten minste de volgende gegevens:
a)

een omschrijving van de goederen; deze moet voldoende nauwkeurig zijn
om de goederen te kunnen identificeren; deze omschrijving zal, in
voorkomend geval, met de vermelding van de tariefpost kunnen worden
aangevuld;

b) de factuurwaarde en/of, naar gelang van het geval, de hoeveelheid van de
goederen;
c)

de betaalde rechten;

d) de datum van opstelling ervan;
e)

de identiteit van de instantie die de kwitantie heeft afgegeven.

De Lid-Staten doen de Commissie een model toekomen van de kwitanties die
voor de toepassing van dit artikel wordt gebruikt. De Commissie zal deze
modellen aan de andere Lid-Staten doen toekomen.
!B

Artikel 229
1. Een mondelinge douaneaangifte voor tijdelijke invoer kan overeenkomstig artikel 696 worden gedaan voor:
a)

—

"M1 dieren bestemd voor het gebruik als bedoeld onder de punten
12 en 13 van bijlage 93 bis en materiaal dat aan de bij artikel 685, lid
2, onder b), gestelde voorwaarden voldoet 3,

!M1

— verpakkingsmiddelen als bedoeld in artikel 679, wanneer die gevuld
worden ingevoerd en niet uit te wissen en niet te verwijderen merken
dragen van een buiten het douanegebied van de Gemeenschap
gevestigde persoon,
!B

— materiaal voor radio- of televisieprodukties of -reportages en de
voertuigen die speciaal zijn ingericht voor radio- of televisieprodukties of -reportages en hun uitrusting, die worden ingevoerd door
een buiten de Gemeenschap gevestigd openbaar of privaatrechtelijk
lichaam, dat door de vergunningverlenende douaneautoriteiten is
erkend voor de invoer van dit materiaal of deze voertuigen,
— door artsen benodigde instrumenten en apparaten voor het verlenen
van zorg aan zieken die in afwachting zijn van een orgaantransplantatie, met toepassing van artikel 671, lid 2, onder c);
b) de in artikel 232 bedoelde goederen;
c)

andere goederen, wanneer de douaneautoriteiten dit toestaan.

2. Voor de in lid 1 bedoelde goederen kan mondeling aangifte ten uitvoer
worden gedaan ter aanzuivering van de regeling tijdelijke invoer.
Afdeling 2
Douaneaangifte door enige andere handeling
Artikel 230
Wanneer zij niet uitdrukkelijk bij de douane worden aangegeven, worden de
hierna volgende goederen geacht voor het vrije verkeer te zijn aangegeven
door de handeling bedoeld in artikel 233
a)

goederen waaraan ieder handelskarakter vreemd is, die in de persoonlijke
bagage van reizigers zijn vervat en voor vrijstelling in aanmerking
komen, hetzij ingevolge hoofdstuk I, titel XI, van Verordening (EEG)
nr. 918/83 van de Raad (1), hetzij als terugkerende goederen;

b) goederen die in aanmerking komen voor de vrijstellingen bedoeld bij
hoofdstuk I, titels IX en X, van Verordening (EEG) nr. 918/83;
(1) PB nr. L 105 van 23. 4. 1983, blz. 1.
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c)

vervoermiddelen die als terugkerende goederen voor vrijstelling in
aanmerking komen;

d) goederen die worden ingevoerd in het kader van onbelangrijk handelsverkeer en zijn vrijgesteld van de verplichting om te worden aangebracht
bij een douanekantoor overeenkomstig artikel 38, lid 4, van het Wetboek,
op voorwaarde dat zij niet zijn onderworpen aan rechten bij invoer.
Artikel 231
Wanneer zij niet uitdrukkelijk bij de douane worden aangegeven, worden de
hierna volgende goederen geacht ten uitvoer te zijn aangegeven door de
handeling bedoeld in artikel 233, onder b):
a)

goederen waarop geen rechten bij uitvoer van toepassing zijn, waaraan
ieder handelskarakter vreemd is en die in de bagage van reizigers zijn
vervat;

b) in het douanegebied van de Gemeenschap geregistreerde voertuigen die
zijn bestemd om weder te worden ingevoerd;
c)

de in hoofdstuk 2 van Verordening (EEG) nr. 918/83 bedoelde goederen;

d) andere goederen, in uit economisch oogpunt onbelangrijke gevallen,
wanneer de douaneautoriteiten dit toestaan.
Artikel 232
1. Wanneer zij niet uitdrukkelijk worden aangegeven, worden de hierna
volgende goederen geacht voor tijdelijke invoer te zijn aangegeven door de
handeling bedoeld in artikel 233 en overeenkomstig de artikelen 698 en 735:
a)

de persoonlijke bezittingen en goederen die worden ingevoerd voor
sportdoeleinden, zoals genoemd in artikel 684;

b) de vervoermiddelen genoemd in de artikelen 718 tot en met 725.
2. Wanneer zij niet uitdrukkelijk worden aangegeven, worden de in lid 1
bedoelde goederen geacht door de in artikel 233 bedoelde handeling te zijn
aangegeven ten uitvoer ter aanzuivering van de regeling tijdelijke invoer.
Artikel 233
"M6 1. 3 Voor de toepassing van de artikelen 230 tot en met 232 kan de
handeling die wordt aangemerkt als douaneaangifte bestaan uit:

a) wanneer de goederen bij een douanekantoor of op enige andere
overeenkomstig artikel 38, lid 1, onder a), van het Wetboek aangewezen
of goedgekeurde plaats worden aangebracht:
— het gebruik van het groene kanaal, „niets aan te geven”, bij de
douanekantoren waar een dubbel controlekanaal aanwezig is;
— het passeren van een douanekantoor waar geen dubbel controlekanaal aanwezig is, zonder aldaar uit eigen beweging douaneaangifte te doen;
— het aanbrengen van een schijf voor douaneaangifte of een zelfklevend vignet „Niets aan te geven” op de voorruit van personenwagens wanneer de nationale bepalingen in deze mogelijkheid
voorzien;
b) wanneer de goederen niet bij de douane behoeven te worden aangebracht
overeenkomstig de bepalingen die met toepassing van artikel 38, lid 4,
van het Wetboek zijn vastgesteld, in geval van uitvoer overeenkomstig
artikel 231 en in geval van wederuitvoer overeenkomstig artikel 232, lid
2:
— de enkele overschrijding van de grens van het douanegebied van de
Gemeenschap.
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2. Wanneer de goederen bedoeld in artikel 230, onder a), artikel 231, onder
a), en artikel 232, lid 1, onder a), en lid 2, voor zover zij zich in de bagage van
een reiziger bevinden, per spoor worden vervoerd zonder door de reiziger te
worden begeleid, en bij de douane worden aangegeven zonder dat de reiziger
aanwezig is, mag het in bijlage 38 bis bedoelde document worden gebruikt
binnen de grenzen en onder de voorwaarden welke daarin worden
omschreven.
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Artikel 234
1. Wanneer aan de in de artikelen 230 tot en met 232 bedoelde voorwaarden
is voldaan, worden de betrokken goederen geacht bij de douane te zijn
aangebracht in de zin van artikel 63 van het Wetboek en wordt de aangifte
geacht te zijn aanvaard en de vrijgave geacht te zijn verleend op het tijdstip
waarop de in artikel 233 bedoelde handeling wordt verricht.
2. Indien bij een controle blijkt dat de in artikel 233 bedoelde handeling
wordt verricht zonder dat de binnenkomende of uitgaande goederen voldoen
aan de voorwaarden van de artikelen 230 tot en met 232, worden deze
goederen geacht op onregelmatige wijze te zijn binnengebracht of uitgevoerd.
Afdeling 3
Gemeenschappelijke bepalingen voor de afdelingen 1 en 2
Artikel 235
De artikelen 225 tot en met 232 zijn niet van toepassing op goederen
waarvoor de toekenning van restituties of andere bedragen dan wel de
teruggave van rechten vereist is of gevraagd wordt of die aan verboden of
beperkingen of enige andere bijzondere formaliteit zijn onderworpen.
Artikel 236
Voor de toepassing van de afdelingen 1 en 2 wordt onder „reiziger” verstaan:
A. bij invoer:
1) een ieder die het douanegebied van de Gemeenschap, waar hij niet
zijn normale verblijfplaats heeft, tijdelijk binnenkomt, alsmede
2) een ieder die naar het douanegebied van de Gemeenschap, waar hij
zijn gewone verblijfplaats heeft, terugkeert na tijdelijk op het
grondgebied van een derde land te hebben verbleven;
B. bij uitvoer:
1) een ieder die het douanegebied van de Gemeenschap, waar hij zijn
normale verblijfplaats heeft, tijdelijk verlaat, alsmede
2) een ieder die het douanegebied van de Gemeenschap, waar hij niet
zijn normale verblijfplaats heeft, na een tijdelijk verblijf verlaat.
Afdeling4
Postverkeer
Artikel 237
1. De hierna genoemde postzendingen worden geacht bij de douane te zijn
aangegeven:
A. voor het vrije verkeer:
a) op het tijdstip waarop zij in het douanegebied van de Gemeenschap
worden binnengebracht:
— briefkaarten en brieven die uitsluitend persoonlijke boodschappen bevatten,
— braillestukken,
— van invoerrechten vrijgesteld drukwerk,
en
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— alle andere briefpostzendingen en pakketpostzendingen die niet
bij de douane behoeven te worden aangebracht overeenkomstig
de bepalingen die met toepassing van artikel 38, lid 4, van het
Wetboek zijn vastgesteld;
b) op het tijdstip waarop zij bij de douane worden aangebracht:
— briefpostzendingen en pakketpostzendingen andere dan die
bedoeld onder a), mits zij vergezeld gaan van de aangiften C 1
en/of C 2/CP 3;
B. ten uitvoer:
a) op het tijdstip waarop de posterijen de verantwoordelijkheid op zich
nemen voor de briefpostzendingen en pakketpostzendingen welke
niet aan rechten bij uitvoer zijn onderworpen;
b) op het tijdstip waarop zij bij de douane worden aangebracht, de
briefpostzendingen en pakketpostzendingen welke aan rechten bij
uitvoer zijn onderworpen, mits zij vergezeld gaan van de aangiften C
2 en/of C 2/CP 3.
2. In de in lid 1, punt A, bedoelde gevallen wordt de geadresseerde en in de
in lid 1, punt B, bedoelde gevallen wordt de afzender geacht aangever en, in
voorkomend geval, schuldenaar te zijn. De douaneautoriteiten kunnen
bepalen dat de posterijen worden aangemerkt als aangever en, in voorkomend
geval, als schuldenaar.
3. Voor de toepassing van lid 1 worden niet aan rechten onderworpen
goederen die geacht worden bij de douane te zijn aangebracht in de zin van
artikel 63 van het Wetboek en wordt de douaneaangifte geacht te zijn
aanvaard en de vrijgave te zijn verleend:
a)

bij invoer, op het tijdstip waarop de goederen aan de geadresseerde ter
beschikking worden gesteld;

b) bij uitvoer, op het tijdstip waarop de posterijen de verantwoordelijkheid
voor de goederen op zich nemen.
4. Wanneer een briefpostzending of pakketpostzending waarvoor geen
ontheffing is verleend van de verplichting tot het aanbrengen bij de douane
overeenkomstig de bepalingen die met toepassing van artikel 38, lid 4, van het
Wetboek zijn vastgesteld, zonder aangiften C 1 en/of C 2/CP 3 wordt
aangeboden of wanneer de genoemde aangifte onvolledig is, stellen de
douaneautoriteiten de vorm vast waarin de douaneaangifte dient te worden
gedaan of aangevuld.
Artikel 238
Artikel 237 is niet van toepassing:
— op zendingen of colli welke voor commerciële doeleinden bestemde
goederen bevatten waarvan de totale waarde de bij de geldende
communautaire bepalingen vastgestelde statistische drempel overschrijdt;
de douaneautoriteiten kunnen hogere drempels vaststellen;
— op zendingen of colli welke voor commerciële doeleinden bestemde
goederen bevatten die deel uitmaken van een regelmatige reeks van
soortgelijke transacties;
— wanneer de douaneaangifte schriftelijk, mondeling of met een systeem
van geautomatiseerde gegevensverwerking wordt gedaan;
— op zendingen of colli welke goederen als bedoeld in artikel 235 bevatten.

TITEL VIII
ONDERZOEK VAN DE GOEDEREN, BEVINDINGEN VAN HET
DOUANEKANTOOR EN ANDERE DOOR HET DOUANEKANTOOR
TE NEMEN MAATREGELEN
Artikel 239
1. Het onderzoek van de goederen vindt plaats op de daartoe aangewezen
plaatsen en op de daartoe vastgestelde tijden
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2. Op verzoek van de aangever kunnen de douaneautoriteiten echter
toestaan dat de goederen op andere dan de in lid 1 bedoelde plaatsen en
tijden worden onderzocht.
De kosten die hieruit kunnen voortvloeien komen ten laste van de aangever.
Artikel 240
1. Wanneer de douaneautoriteiten besluiten de goederen aan een onderzoek
te onderwerpen, stellen zij de aangever of diens vertegenwoordiger hiervan in
kennis.
2. Wanneer de douaneautoriteiten besluiten de aangegeven goederen slechts
gedeeltelijk te onderzoeken, delen zij de aangever of diens vertegenwoordiger
mede welke goederen onderzocht zullen worden; de aangever of diens
vertegenwoordiger kan zich tegen deze keuze niet verzetten.
Artikel 241
1. De aangever of degene die hij heeft aangewezen om bij het onderzoek
van de goederen aanwezig te zijn, verleent de douaneautoriteiten de nodige
bijstand om hun taak te vergemakkelijken. Indien de verleende bijstand door
de douaneautoriteiten niet toereikend wordt geacht, kunnen zij van de
aangever eisen dat deze een persoon aanwijst die in staat is de vereiste
bijstand te verlenen.
2. Wanneer de aangever weigert bij het onderzoek van de goederen
aanwezig te zijn of een persoon aan te wijzen die in staat is de door de
douaneautoriteiten noodzakelijk geachte bijstand te verlenen, stellen deze
autoriteiten een termijn vast waarbinnen de aangever aan deze eis dient te
voldoen, tenzij zij menen van het onderzoek af te kunnen zien.
Indien na het verstrijken van de gestelde termijn de aangever geen gevolg
heeft gegeven aan de eis van de douaneautoriteiten, gaan deze, met het oog op
de toepassing van artikel 75, onder a), van het Wetboek, ambtshalve over tot
het onderzoek van de goederen voor risico en op kosten van de aangever,
waarbij zij, wanneer zij zulks nodig achten, een beroep doen op de diensten
van een deskundige of van iedere andere volgens de geldende bepalingen
aangewezen persoon.
3. De bevindingen van de douaneautoriteiten bij een onderzoek als bedoeld
in lid 2, hebben dezelfde rechtskracht als wanneer het onderzoek in het bijzijn
van de aangever zou zijn uitgevoerd.
4. De douaneautoriteiten kunnen, in plaats van over te gaan tot de in de
leden 2 en 3 bedoelde maatregelen, de aangifte buiten werking stellen, mits er
geen vermoeden bestaat dat de weigering van de aangever bij het onderzoek
aanwezig te zijn of een persoon aan te wijzen die de nodige bijstand kan
verlenen ten doel of tot gevolg heeft dat de vaststelling wordt verhinderd van
een inbreuk op de voorschriften betreffende de plaatsing van de goederen
onder de betrokken douaneregeling of dat artikel 66, lid 1, of artikel 80, lid 2,
van het Wetboek kan worden toegepast.
Artikel 242
1. Wanneer de douaneautoriteiten besluiten monsters te nemen, stellen zij
de aangever of diens vertegenwoordiger hiervan in kennis.
2. Het nemen van monsters geschiedt door de douaneautoriteiten zelf. Zij
kunnen echter verzoeken dat de monsterneming onder hun toezicht door de
aangever of door een door hem aangewezen persoon wordt verricht.
De monsterneming geschiedt volgens de methoden die ter zake zijn
voorgeschreven.
3. De bij de monsterneming te nemen hoeveelheden zijn niet groter dan
noodzakelijk is om de analyse of het grondige onderzoek, met inbegrip van
een eventuele tegenanalyse, te kunnen verrichten.
Artikel 243
1. De aangever of de persoon die hij aanwijst om bij de monsterneming
aanwezig te zijn, is gehouden de douaneautoriteiten alle nodige bijstand te
verlenen om hun taak te vergemakkelijken.
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2. Wanneer de aangever weigert bij de monsterneming aanwezig te zijn of
hiertoe een persoon aan te wijzen of indien hij de douaneautoriteiten niet alle
nodige bijstand verleent om hun taak te vergemakkelijken, is artikel 241,
leden 1, 2 en 3, van toepassing.
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Artikel 244
Wanneer de douaneautoriteiten monsters hebben genomen met het oog op een
analyse of een grondig onderzoek, verlenen zij vrijgave van de betrokken
goederen zonder de resultaten van deze analyse of van dit onderzoek af te
wachten, indien geen andere overwegingen zich hiertegen verzetten en mits,
ingeval een douaneschuld is ontstaan of kan ontstaan, eerst het bedrag van de
overeenkomstige rechten is geboekt en betaald of daarvoor zekerheid is
gesteld.
Artikel 245
1. De bij de monsterneming door het douanekantoor genomen hoeveelheden
kunnen niet op de aangegeven hoeveelheid in mindering worden gebracht.
2. Wanneer het een aangifte ten uitvoer of een aangifte voor passieve
veredeling betreft, wordt het de aangever toegestaan, indien de omstandigheden dit toelaten, om de als monsters genomen hoeveelheden goederen te
vervangen door identieke goederen ten einde de zending aan te vullen.
Artikel 246
1. Behoudens wanneer de genomen monsters door de analyse of het
grondige onderzoek zijn vernietigd, worden zij aan de aangever op diens
verzoek en op diens kosten teruggegeven wanneer het geen zin meer heeft dat
de douaneautoriteiten deze monsters nog langer bewaren, met name wanneer
de aangever alle mogelijkheden van beroep tegen de beschikking van de
douaneautoriteiten op grond van deze analyse of dit grondige onderzoek heeft
uitgeput.
2. De douaneautoriteiten kunnen de monsters die door de aangever niet zijn
teruggevraagd ofwel vernietigen ofwel bewaren. In bepaalde gevallen kunnen
de douaneautoriteiten evenwel eisen dat de betrokkene de overgebleven
monsters terugneemt.
Artikel 247
1. Wanneer de douaneautoriteiten overgaan tot verificatie van de aangifte en
de daarbij gevoegde bescheiden of tot onderzoek van de goederen, geven zij
in ieder geval op het voor deze autoriteiten bestemde exemplaar van de
aangifte of op een daarbij gevoegd bescheid aan waarop deze verificatie of dit
onderzoek betrekking had, alsmede de resultaten hiervan. Bij een gedeeltelijk
onderzoek van de goederen wordt eveneens aangegeven welk gedeelte werd
onderzocht.
In voorkomend geval maken de douaneautoriteiten op de aangifte ook
melding van de afwezigheid van de aangever of diens vertegenwoordiger.
2. Indien het resultaat van de verificatie van de aangifte en de daarbij
gevoegde bescheiden of van het onderzoek van de goederen niet in
overeenstemming is met de aangifte, vermelden de douaneautoriteiten in
ieder geval op het voor deze autoriteiten bestemde exemplaar van de aangifte
of op een daarbij gevoegd bescheid de grondslagen welke in aanmerking
moeten worden genomen voor het vaststellen van de heffing op de betrokken
goederen en, in voorkomend geval, de grondslagen voor de berekening van de
restituties en de andere bedragen bij uitvoer en voor de toepassing van de
andere bepalingen van de douaneregeling waaronder de goederen zijn
geplaatst.
3. Uit de bevindingen van de douaneautoriteiten dient in voorkomend geval
te blijken welke identificatiemiddelen zijn gebruikt. Voorts dienen de
bevindingen te zijn gedagtekend en de nodige gegevens te bevatten aan de
hand waarvan de ambtenaar die de bevindingen heeft gedaan, kan worden
geïdentificeerd.
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4. De douaneautoriteiten kunnen zich onthouden van het aanbrengen van
enige vermelding op de aangifte en op een bijgevoegd document indien zij in
het geheel niet tot verificatie van de aangifte of tot onderzoek van de goederen
zijn overgegaan.
Artikel 248
1. Vrijgave van de goederen leidt tot boeking van de op grond van de
vermeldingen van de aangifte vastgestelde rechten bij invoer. Wanneer de
douaneautoriteiten van oordeel zijn dat de door hen ingestelde controles
kunnen leiden tot de vaststelling van een bedrag dat hoger is dan het bedrag
dat voortvloeit uit de vermeldingen in de aangifte, eisen deze autoriteiten
bovendien dat voldoende zekerheid wordt gesteld om het verschil te dekken
tussen het laatstgenoemde bedrag en het bedrag dat uiteindelijk op de
goederen van toepassing kan zijn. De aangever heeft evenwel de mogelijkheid
om, in plaats van het stellen van die zekerheid, de directe boeking te
verzoeken van het bedrag aan rechten dat uiteindelijk op de betrokken
goederen van toepassing kan zijn.
2. Wanneer de douaneautoriteiten op grond van de door hen verrichte
controles een bedrag aan rechten vaststellen dat afwijkt van het bedrag dat
voortvloeit uit de vermeldingen in de aangifte, kunnen de goederen slechts
worden vrijgegeven indien dat bedrag direct wordt geboekt.
3. Wanneer de douaneautoriteiten twijfelen of verboden of beperkingen van
toepassing zijn en die twijfel slechts kan worden opgeheven na het verkrijgen
van de resultaten van de door hen verrichte controles, kunnen de betreffende
goederen niet worden vrijgegeven.
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4. Onverminderd lid 1 kunnen de douaneautoriteiten voor goederen
waarvoor een aanvraag is ingediend tot opneming uit een tariefcontingent,
van het eisen van een zekerheid afzien, indien zij op het tijdstip waarop de
aangifte voor het vrije verkeer wordt aanvaard, vaststellen dat het betrokken
tariefcontingent niet kritiek is in de zin van artikel 308 quater.
!B

Artikel 249
1. De wijze waarop de vrijgave wordt verleend, wordt bepaald door de
douaneautoriteiten, rekening houdend met de plaats waar de goederen zich
bevinden en de specifieke wijze waarop toezicht op die goederen wordt
gehouden.
2. In het geval van een schriftelijke aangifte worden de vrijgave en de datum
waarop deze wordt verleend, vermeld op de aangifte, waarvan een kopie aan
de aangever wordt teruggeven, of in voorkomend geval op een bijgevoegd
document.
Artikel 250
1. Indien de goederen om een van de in artikel 75, onder a), tweede of derde
streepje, van het Wetboek bedoelde redenen niet kunnen worden vrijgegeven,
stellen de douaneautoriteiten een termijn vast waarbinnen de aangever de
situatie van deze goederen dient te regelen.
2. Indien in de in artikel 74, onder a), tweede streepje, van het Wetboek
bedoelde gevallen de aangever, na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde
termijn, de betrokken bescheiden niet heeft overgelegd, blijft de betrokken
aangifte zonder gevolg en wordt zij door de douanedienst buiten werking
gesteld. Artikel 66, lid 3, van het Wetboek is van toepassing.
3. Onverminderd de eventuele toepassing van artikel 66, lid 1, eerste alinea,
of van artikel 182 van het Wetboek, kunnen de douaneautoriteiten in de in
artikel 75, onder a), derde streepje, van het Wetboek bedoelde gevallen,
wanneer de aangever vóór het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn het
bedrag van de verschuldigde rechten niet heeft betaald en er evenmin
zekerheid voor heeft gesteld, overgaan tot de nodige formaliteiten die aan de
verkoop van de goederen voorafgaan. In dat geval wordt die verkoop verricht,
indien de situatie inmiddels, eventueel met dwangmiddelen, wanneer de
wetgeving van de Lid-Staat waaronder genoemde douaneautoriteiten
ressorteren zulks toestaat, niet is geregeld. De douaneautoriteiten stellen de
aangever hiervan in kennis.
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De douaneautoriteiten kunnen, voor risico en op kosten van de aangever, de
betrokken goederen overbrengen naar een speciale, onder hun toezicht
staande plaats.
Artikel 251
In afwijking van artikel 66, lid 2, van het Wetboek kan de douaneaangifte
ongeldig worden gemaakt nadat vrijgave is verleend, onder de hierna
volgende voorwaarden:
1)

Wanneer is vastgesteld dat de goederen, in plaats van onder een
andere douaneregeling te zijn gebracht, bij vergissing zijn aangegeven voor een douaneregeling die de verplichting tot betaling van
de rechten bij invoer inhoudt, maken de douaneautoriteiten de
aangifte ongeldig indien het verzoek daartoe wordt ingediend binnen
een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van
aanvaarding van de aangifte, voor zover:
— de goederen niet zijn gebruikt onder andere voorwaarden dan die
welke gelden voor de douaneregeling waarvoor zij bestemd
waren,
— de goederen op het ogenblik van aangifte waren bestemd om te
worden geplaatst onder een andere douaneregeling en zij aan
alle voorwaarden daarvoor voldeden,
en
— de goederen onmiddellijk worden aangegeven voor de douaneregeling waarvoor zij in werkelijkheid waren bestemd.
De aangifte tot plaatsing van de goederen onder deze laatste
douaneregeling wordt van kracht op de datum van aanvaarding van
de ongeldig gemaakte aangifte.
De douaneautoriteiten kunnen in naar behoren gerechtvaardigde
uitzonderlijke gevallen toestaan dat de vorengenoemde termijn wordt
overschreden.
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1 bis)

Wanneer is vastgesteld dat de goederen in de plaats van andere
goederen bij vergissing zijn aangegeven voor een douaneregeling
waaruit de verplichting tot betaling van de rechten bij invoer
voortvloeit, maken de douaneautoriteiten de aangifte ongeldig indien
het verzoek daartoe wordt ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de datum van aanvaarding van de aangifte,
voor zover:
— de oorspronkelijk aangegeven goederen:
i)

niet zijn gebruikt op een andere wijze dan toegestaan in de
voorafgaande situatie ervan,
en

ii) weer in de voorafgaande situatie worden gebracht,
en voor zover
— de goederen die in werkelijkheid voor de aanvankelijk beoogde
douaneregeling hadden moeten worden aangegeven:
i)

op het ogenblik van indiening van de oorspronkelijke
aangifte bij hetzelfde douanekantoor hadden kunnen worden
aangeboden,
en

ii) voor dezelfde douaneregeling die aanvankelijk was beoogd,
zijn aangegeven.
De douaneautoriteiten kunnen in naar behoren gerechtvaardigde
uitzonderlijke gevallen toestaan dat de vorengenoemde termijn wordt
overschreden.

!M12

1 ter)

De douaneautoriteiten maken de aangifte voor het vrije verkeer van
in het kader van een postorderverkoop geweigerde goederen
ongeldig indien binnen drie maanden na de aanvaarding van de
aangifte een daartoe strekkend verzoek wordt ingediend en mits deze
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goederen naar het adres van de oorspronkelijke leverancier of naar
een ander door deze opgegeven adres zijn uitgevoerd.
!B

2)

Wanneer de goederen ten uitvoer of voor de regeling passieve
veredeling zijn aangegeven, wordt de aangifte ongeldig gemaakt,
voor zover:
a) indien het goederen betreft waarop rechten bij uitvoer van
toepassing zijn of waarvoor een verzoek om terugbetaling van de
rechten bij invoer, restituties of andere bedragen bij uitvoer is
ingediend of waarop een andere bijzondere maatregel bij uitvoer
van toepassing is:
— de aangever ten genoegen van het douanekantoor van
uitvoer aantoont dat de goederen het douanegebied van de
Gemeenschap niet hebben verlaten,
— de aangever op het genoemde kantoor opnieuw alle
exemplaren van de douaneaangifte alsmede alle andere
bescheiden welke aan hem zijn teruggegeven bij aanvaarding van de aangifte overlegt,
— de aangever ten genoegen van het douanekantoor van
uitvoer aantoont dat de restituties en andere in verband met
de aangifte ten uitvoer van de betrokken goederen
toegekende bedragen zijn terugbetaald of dat door de
betrokken diensten de nodige maatregelen zijn getroffen om
te voorkomen dat deze worden uitbetaald,
— de aangever in voorkomend geval en overeenkomstig de ter
zake geldende bepalingen voldoet aan de andere verplichtingen die door het douanekantoor van uitvoer kunnen
worden opgelegd met het oog op de regularisatie van de
situatie van deze goederen.
De ongeldigmaking van de aangifte leidt in voorkomend geval
tot annulering van de afboekingen op de uitvoer- of voorfixatiecertificaten die bij deze aangifte werden overgelegd.
Wanneer de ten uitvoer aangegeven goederen het douanegebied
van de Gemeenschap binnen een bepaalde termijn moeten
verlaten, heeft het niet in acht nemen van deze termijn de
ongeldigmaking van de betreffende aangifte tot gevolg;
b) indien het andere goederen betreft, het douanekantoor van
uitvoer overeenkomstig artikel 796 in kennis wordt gesteld van
het feit dat de aangegeven goederen het douanegebied van de
Gemeenschap niet hebben verlaten.

3)

Voor zover voor de wederuitvoer een aangifte moet worden
ingediend, is punt 2 van overeenkomstige toepassing.

4)

Wanneer communautaire goederen onder het stelsel van douaneentrepots zijn geplaatst in de zin van artikel 98, lid 1, onder b), van
het Wetboek, kan het ongeldig maken van de aangifte tot plaatsing
onder het stelsel worden aangevraagd en kan deze ongeldigmaking
geschieden zodra de maatregelen zijn genomen welke in de
betreffende specifieke voorschriften zijn vastgesteld voor het geval
dat de goederen een andere dan de beoogde bestemming krijgen.
Indien bij het verstrijken van de termijn die is vastgesteld voor de
duur van het verblijf van de bovengenoemde goederen onder het
stelsel van douane-entrepots geen verzoek is ingediend dat ertoe
strekt deze goederen één van de in de desbetreffende specifieke
voorschriften vastgestelde bestemmingen te geven, nemen de
douaneautoriteiten de uit hoofde van deze voorschriften vastgestelde
maatregelen
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Artikel 252
Wanneer de douaneautoriteiten tot de verkoop van communautaire goederen
overeenkomstig artikel 75, onder b), van het wetboek overgaan, gebeurt deze
verkoop volgens de in de Lid-Staten geldende procedures.
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TITEL IX
VEREENVOUDIGDE PROCEDURES

!M1

HOOFDSTUK I
Algemene bepalingen
!B

Artikel 253
1. De procedure van de onvolledige aangifte houdt in dat de douaneautoriteiten, in naar behoren gerechtvaardigde gevallen, een aangifte aanvaarden
die niet alle vereiste vermeldingen bevat of waarbij niet alle, voor de
desbetreffende douaneregeling benodigde bescheiden zijn gevoegd.
2. De procedure van de vereenvoudigde aangifte houdt in dat goederen
onder de desbetreffende douaneregeling worden geplaatst onder overlegging
van een vereenvoudigde aangifte, waarna een aanvullende aangifte wordt
ingediend, die in voorkomend geval een algemeen, periodiek of samenvattend
karakter kan hebben.
3. De domiciliëringsprocedure houdt in dat goederen in de bedrijfsruimten
van de belanghebbende of in andere, door de douaneautoriteiten aangewezen
of goedgekeurde plaatsen onder de desbetreffende douaneregeling worden
geplaatst.
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Artikel 253 bis
Wanneer een vereenvoudigde procedure met automatische gegevensverwerking wordt toegepast of de douaneaangifte met behulp van een systeem voor
automatische gegevensverwerking wordt opgesteld, zijn artikel 199, leden 2
en 3, en de artikelen 222, 223 en 224 van overeenkomstige toepassing.
!B

HOOFDSTUK 2
Aangifte voor het vrije verkeer
Afdeling 1
Onvolledige aangifte
Artikel 254
De aangiften voor het vrije verkeer die de douaneautoriteiten op verzoek van
de aangever kunnen aanvaarden hoewel hierin sommige van de in bijlage 37
bedoelde gegevens ontbreken, dienen in ieder geval de gegevens als bedoeld
in de vakken 1 (eerste en tweede deelvak), 14, 21, 31, 37, 40 en 54 van het
enig document te bevatten, alsmede:
— de omschrijving van de goederen in voldoende duidelijke termen om de
onmiddellijke en eenduidige indeling in de tariefpost of de onderverdeling van de gecombineerde nomenclatuur van de goederen mogelijk
te maken;
— indien het goederen betreft waarop ad valorem-rechten van toepassing
zijn, de douanewaarde of, wanneer blijkt dat de aangever niet in staat is
die waarde van genoemde goederen aan te geven, een voorlopige
vermelding van de waarde die de douaneautoriteiten, met name gelet op
de gegevens waarover de aangever beschikt, aanvaardbaar achten;
— alle andere gegevens die noodzakelijk worden geacht voor het vaststellen
van de identiteit van de goederen en voor de toepassing van de bepalingen
met betrekking tot het brengen in het vrije verkeer, alsmede voor het
vaststellen van de zekerheid die voorwaarde kan zijn voor de vrijgave van
deze goederen.

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 96
!B

Artikel 255
1. De aangiften voor het vrije verkeer die de douaneautoriteiten op verzoek
van de aangever kunnen aanvaarden hoewel daarbij bepaalde bescheiden die
moeten worden overgelegd ter staving van de aangifte niet zijn gevoegd,
dienen ten minste vergezeld te gaan van die documenten waarvan de
overlegging noodzakelijk is voor het in het vrije verkeer brengen van de
goederen.
2. In afwijking van lid 1 kan een aangifte waaraan één van de voor het in het
vrije verkeer brengen noodzakelijke bescheiden ontbreekt, worden aanvaard
indien ten genoegen van de douaneautoriteiten wordt aangetoond:
a)

dat het betrokken document bestaat en dat de geldigheidsduur hiervan
niet is verstreken;

b) dat het feit dat dit bescheid niet bij de aangifte kon worden gevoegd, te
wijten is aan omstandigheden buiten de wil van de aangever;
en dat
c)

dat iedere vertraging bij de aanvaarding van de aangifte ertoe zou leiden
dat de goederen niet in het vrije verkeer zouden kunnen worden gebracht
of ten gevolge zou hebben dat deze goederen aan hogere rechten zouden
worden onderworpen.

De gegevens met betrekking tot de ontbrekende bescheiden dienen in ieder
geval op de aangifte te worden vermeld.
Artikel 256
1. De door de douaneautoriteiten gestelde termijn voor het mededelen,
respectievelijk overleggen, van de bij de aanvaarding van de aangifte
ontbrekende gegevens of bescheiden mag niet meer bedragen dan een maand
te rekenen vanaf de datum van aanvaarding van de aangifte.
Betreft het een voor de toepassing van een lager invoerrecht of nulrecht
noodzakelijk bescheid, dan kan, indien de aangever hierom verzoekt en voor
zover de douaneautoriteiten gegronde redenen hebben om aan te nemen dat de
goederen waarop de onvolledige aangifte betrekking heeft daadwerkelijk voor
een lager invoerrecht of nulrecht in aanmerking komen, een bijkomende
termijn worden toegestaan voor het overleggen van dit bescheid. Deze
bijkomende termijn mag niet meer dan drie maanden bedragen.
Indien gegevens of bescheiden met betrekking tot de douanewaarde
ontbreken, kunnen de douaneautoriteiten voor zover nodig een aanvankelijk
vastgestelde termijn verlengen. Voor de totaal toegestane periode dient
rekening te worden gehouden met de geldende verjaringstermijnen.
!M12

2. Wanneer een verlaagd invoerrecht of een nulrecht van toepassing is op
goederen die in het vrije verkeer worden gebracht in het raam van een
tariefcontingent of, mits het normale invoerrecht niet wordt wederingesteld, in
het raam van tariefplafonds of van andere preferentiële tariefmaatregelen,
wordt gebruikmaking van het tariefcontingent of van de preferentiële
tariefmaatregel eerst toegestaan nadat het document waarvan de toekenning
van dat verlaagde recht of van dat nulrecht afhankelijk is, bij de
douaneautoriteiten is overgelegd. Het document moet in ieder geval worden
overgelegd:
— vóórdat het tariefcontingent is uitgeput,
of
— in de overige gevallen, vóór de datum waarop de normale invoerrechten
bij een communautaire maatregel worden wederingesteld.
!B

3. Onverminderd de leden 1 en 2 mag het voor de toepassing van het lagere
recht of het nulrecht bij invoer noodzakelijke bescheid, na de datum van
afloop van de periode waarvoor in een lager recht of een nulrecht bij invoer
was voorzien, worden overgelegd, mits de aangifte met betrekking tot die
goederen vóór die datum is aanvaard.
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Artikel 257
1. Het aanvaarden door de douaneautoriteiten van een onvolledige aangifte
kan, wanneer zich daar verder niets tegen verzet, niet tot gevolg hebben dat de
vrijgave van de goederen, waarop deze aangifte betrekking heeft, wordt
verhinderd of vertraagd. Onverminderd artikel 248 is de vrijgave onderworpen aan de in de leden 2 tot en met 5 hierna genoemde voorwaarden.
2. Wanneer het later mededelen, respectievelijk overleggen, van op het
tijdstip van aanvaarding ontbrekende gegevens in de aangifte of bescheiden
geen enkele invloed kan hebben op het bedrag aan rechten bij invoer die van
toepassing zijn op de goederen waarop deze aangifte betrekking heeft, wordt
het op de gebruikelijke wijze berekende bedrag aan rechten onmiddellijk door
de douaneautoriteiten geboekt.
3. Wanneer de aangifte met toepassing van artikel 254 een voorlopige
opgave van de waarde inhoudt, gaan de douaneautoriteiten over tot:
— de onmiddellijke boeking van het bedrag aan rechten, berekend op basis
van deze voorlopige opgave;
— in voorkomend geval, het eisen van een voldoende zekerheid om het
verschil tussen dit bedrag en het bedrag dat uiteindelijk op de goederen
van toepassing kan zijn, te dekken.
4. Wanneer, in andere dan de in lid 3 bedoelde gevallen, het later
mededelen, respectievelijk overleggen, van op het tijdstip van aanvaarding
ontbrekende gegevens in de aangifte of bescheiden van invloed kan zijn op het
bedrag aan rechten bij invoer die van toepassing zijn op de goederen waarop
deze aangifte betrekking heeft:
a)

indien het later mededelen, respectievelijk overleggen, van de ontbrekende gegevens of bescheiden de toepassing van een lager invoerrecht
tot gevolg kan hebben, gaan de douaneautoriteiten over tot:
— de onmiddellijke boeking van het bedrag aan rechten berekend
volgens dit lagere tarief,
— het eisen van zekerheid voor het verschil tussen dit bedrag en het
bedrag dat zou voortvloeien uit de toepassing op genoemde goederen
van de volgens het gewone tarief berekende rechten;

b) indien het later mededelen, respectievelijk overleggen, van de ontbrekende gegevens of bescheiden ertoe kan leiden dat de goederen geheel
en definitief van rechten worden vrijgesteld, eisen de douaneautoriteiten
dat een zekerheid wordt gesteld ter dekking van het eventueel te heffen
bedrag aan rechten berekend volgens het gewone tarief.
5. Onverminderd mogelijke latere wijzigingen, bij voorbeeld veroorzaakt
door de definitieve vaststelling van de waarde, heeft de aangever in plaats van
het stellen van zekerheid de mogelijkheid om de directe boeking te
verzoeken:
— in geval van toepassing van lid 3, tweede streepje, of van lid 4, onder a),
tweede streepje, van het bedrag aan rechten dat uiteindelijk op de
goederen van toepassing kan zijn,
— in geval van toepassing van lid 4, onder b), van het volgens het normale
tarief berekende bedrag aan rechten.
Artikel 258
Indien de aangever na het verstrijken van de in artikel 256 bedoelde termijn
de noodzakelijke gegevens voor de definitieve vaststelling van de douanewaarde van de goederen niet heeft verstrekt of de ontbrekende gegevens of
bescheiden niet heeft medegedeeld, respectievelijk overgelegd, boeken de
douaneautoriteiten onmiddellijk het bedrag van de overeenkomstig artikel
257, lid 3, tweede streepje, of lid 4, onder a), tweede streepje, en onder b),
gestelde zekerheid, als de op de betrokken goederen van toepassing zijnde
rechten.
Artikel 259
Een onder de voorwaarden van de artikelen 254 tot en met 257 aanvaarde
onvolledige aangifte mag door de aangever worden aangevuld of, met
toestemming van de douaneautoriteiten, worden vervangen door een andere
aangifte die voldoet aan de voorwaarden van artikel 62 van het Wetboek.
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In het laatstgenoemde geval moet de datum waarop de onvolledige aangifte is
aanvaard, worden aangehouden als datum voor het bepalen van de eventueel
verschuldigde rechten en voor de toepassing van de andere bepalingen die
gelden voor het in het vrije verkeer brengen van de goederen.
Afdeling 2
Vereenvoudigde aangifteprocedure
Artikel 260
1. Aan de aangever wordt, op schriftelijk verzoek onder vermelding van alle
noodzakelijke gegevens, overeenkomstig de voorwaarden en nadere bepalingen van de artikelen 261 en 262 toegestaan de aangifte voor het vrije verkeer
in vereenvoudigde vorm in te dienen wanneer de goederen bij de douane
worden aangebracht.
2.

De vereenvoudigde aangifte kan de vorm hebben:

— hetzij van een onvolledige aangifte gesteld op een formulier enig
document,
— hetzij van een ander handels- of administratief document vergezeld van
een verzoek tot het brengen in het vrije verkeer.
Zij dient ten minste de voor de identificatie van de goederen noodzakelijke
gegevens te bevatten.
3. Indien de omstandigheden dit toelaten, kunnen de douaneautoriteiten
toestaan dat het in lid 2, tweede streepje, bedoelde verzoek tot het brengen in
het vrije verkeer wordt vervangen door een algemene aanvraag die betrekking
heeft op het in het vrije verkeer brengen gedurende een bepaalde periode. In
het overeenkomstig lid 1 overgelegde handels- of administratieve document
dient verwezen te worden naar de op deze algemene aanvraag verleende
vergunning.
4. Bij de vereenvoudigde aangifte moeten alle bescheiden worden gevoegd
die in voorkomend geval moeten worden overgelegd voor het brengen in het
vrije verkeer. Artikel 255, lid 2, is van toepassing.
5.

Dit artikel is van toepassing onverminderd artikel 278.
Artikel 261

1. De in artikel 260 bedoelde vergunning wordt verleend aan de persoon op
of uit wiens naam de aangifte voor het plaatsen onder de regeling wordt
gedaan, voor zover een doeltreffende controle op invoerverboden of
-beperkingen of op de naleving van andere voor het in het vrije verkeer
brengen geldende bepalingen is verzekerd.
2.

De vergunning wordt in beginsel geweigerd wanneer de aanvrager:

— een zware overtreding of herhaalde overtredingen van de douanevoorschriften heeft begaan;
— slechts incidenteel goederen in het vrije verkeer brengt.
Zij kan worden geweigerd wanneer de bovenbedoelde persoon voor rekening
handelt van een andere persoon die slechts incidenteel goederen in het vrije
verkeer brengt.
3. Onverminderd artikel 9 van het Wetboek kan de vergunning worden
ingetrokken wanneer de in lid 2 bedoelde gevallen zich voordoen.
Artikel 262
1.

In de in artikel 260 bedoelde vergunning:

— wordt het douanekantoor of worden de douanekantoren aangewezen waar
de vereenvoudigde aangiften aanvaard kunnen worden;
— worden de vorm en de inhoud van de vereenvoudigde aangiften bepaald;
— worden de goederen bepaald waarop zij van toepassing is alsmede de
gegevens die ter identificatie van de goederen op de vereenvoudigde
aangifte moeten voorkomen;
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— wordt een verwijzing opgenomen naar de door de belanghebbende te
stellen zekerheid ter dekking van een douaneschuld die kan ontstaan.
In de vergunning worden tevens de vorm en de inhoud vermeld van de
aanvullende aangiften, alsmede de termijnen waarbinnen deze bij de aan te
wijzen douaneautoriteiten moeten worden ingediend.
2. De douaneautoriteiten kunnen ontheffing verlenen van de verplichting tot
het indienen van een aanvullende aangifte, wanneer de vereenvoudigde
aangifte betrekking heeft op goederen waarvan de waarde de bij geldende
communautaire bepalingen vastgestelde statistische drempel niet overschrijdt
en wanneer de vereenvoudigde aangifte reeds alle voor het brengen in het
vrije verkeer benodigde gegevens bevat.
Afdeling 3
Domiciliëringsprocedure
Artikel 263
Een vergunning om gebruik te maken van de domiciliëringsprocedure wordt
onder de voorwaarden en volgens de bepalingen van de artikelen 264, 265 en
266 verleend aan een ieder die in zijn onderneming of op andere in artikel 253
bedoelde plaatsen goederen in het vrije verkeer wil brengen en die daartoe bij
de douaneautoriteiten een schriftelijke aanvraag indient, welke alle voor het
verlenen van de vergunning benodigde gegevens bevat met betrekking tot:
— goederen die onder de regeling voor communautair of gemeenschappelijk
douanevervoer vallen en waarvoor bovenbedoelde persoon gebruik kan
maken van een vereenvoudiging van de aan het kantoor van bestemming
te verrichten formaliteiten, overeenkomstig de artikelen 406 tot en met
409;
— onder economische douaneregeling geplaatste goederen, onverminderd
artikel 278;
— goederen die na hun aanbieding bij de douane, overeenkomstig artikel 40
van het Wetboek, naar de bovengenoemde onderneming of plaatsen
worden vervoerd onder een andere dan de in het eerste streepje bedoelde
vervoerregelingt;
— goederen die het douanegebied van de Gemeenschap zijn binnengebracht
zonder bij een douanekantoor te zijn aangebracht overeenkomstig artikel
41, onder b), van het Wetboek.
Artikel 264
1.

De in artikel 263 bedoelde vergunning wordt verleend:

— voor zover de douaneautoriteiten aan de hand van de administratie van de
aanvrager een doeltreffende controle kunnen verrichten, met name een
controle achteraf;
— voor zover een doeltreffende controle op invoerverboden of -beperkingen
of op naleving van andere voor het in het vrije verkeer brengen geldende
bepalingen is verzekerd.
2.

De vergunning wordt in beginsel geweigerd wanneer de aanvrager:

— een zware overtreding of herhaalde overtredingen van de douanevoorschriften heeft begaan,
— slechts incidenteel goederen in het vrije verkeer brengt.
Artikel 265
1. Onverminderd artikel 9 van het Wetboek kunnen de douaneautoriteiten
afzien van intrekking van de vergunning indien:
— de vergunninghouder binnen een eventueel door de douaneautoriteiten
vastgestelde termijn aan zijn verplichtingen voldoet,
of indien
— het niet voldoen aan een voorwaarde of verplichting geen daadwerkelijk
gevolg heeft gehad voor de juiste werking van de regeling.
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2. De vergunning wordt in beginsel ingetrokken wanneer het in artikel 264,
lid 2, eerste streepje, bedoelde geval zich voordoet.
3. De vergunning kan worden ingetrokken wanneer het in artikel 264, lid 2,
tweede streepje, bedoelde geval zich voordoet.
Artikel 266
!M4

1. Teneinde de douaneautoriteiten in staat te stellen de regelmatigheid van
de verrichtingen te controleren, dient de houder van de in artikel 263 bedoelde
vergunning:
a)

in de bij artikel 263, eerste en derde streepje, bedoelde gevallen:
i)

wanneer de goederen in het vrije verkeer worden gebracht, zodra
deze in de daartoe aangewezen plaatsen zijn aangekomen:
— de douaneautoriteiten, in de vorm en op de wijze die door hen
zijn vastgesteld, van deze aankomst kennis te geven teneinde de
vrijgave van de goederen te verkrijgen,
en
— de goederen in zijn administratie in te schrijven;

ii) wanneer het in het vrije verkeer brengen wordt voorafgegaan door
een tijdelijke opslag in de zin van artikel 50 van het Wetboek op
dezelfde plaats, voor het verstrijken van de ingevolge artikel 49 van
het Wetboek vastgestelde termijnen:
— de douaneautoriteiten kennis te geven van zijn wens om de
goederen in het vrije verkeer te brengen, in de vorm en op de
wijze die door hen zijn vastgesteld, teneinde de vrijgave van de
goederen te verkrijgen,
en
— de goederen in zijn administratie in te schrijven;
b) in de bij artikel 263, tweede streepje, bedoelde gevallen:
— de douaneautoriteiten kennis te geven van zijn wens om de goederen
in het vrije verkeer te brengen, in de vorm en op de wijze die door
hen zijn vastgesteld, teneinde de vrijgave van de goederen te
verkrijgen,
en
— de goederen in zijn administratie in te schrijven.
De bij het eerste streepje bedoelde kennisgeving is niet noodzakelijk voor
het in het vrije verkeer brengen van goederen die van tevoren onder het
stelsel van douane-entrepots waren geplaatst in een entrepot van het type
D;
c)

in de bij artikel 263, vierde streepje, bedoelde gevallen, zodra de
goederen in de daartoe aangewezen plaatsen zijn aangekomen:
— de goederen in zijn administratie in te schrijven;

!B

d) alle documenten die in voorkomend geval moeten worden overgelegd als
voorwaarde voor de toepassing van de bepalingen die gelden voor het in
het vrije verkeer brengen van goederen, vanaf het ogenblik van de onder
a), b) en c) bedoelde inschrijving ter beschikking van de douaneautoriteiten te houden.
2. Voor zover dit geen gevolgen heeft voor de controle op de regelmatigheid
van de handelingen, kunnen de douaneautoriteiten:

!M4

a)

toestaan dat de in lid 1, onder a) en b), bedoelde kennisgeving wordt
gedaan zodra de aankomst van de goederen wordt verwacht;

!B

b) in bepaalde, door de aard van de betrokken goederen en de snelle
opeenvolging van de verrichtingen gerechtvaardigde bijzondere omstandigheden, de vergunninghouder ontslaan van de verplichting iedere
aankomst van goederen ter kennis te brengen van de bevoegde
douanedienst, mits hij aan deze dienst alle inlichtingen verstrekt die
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deze noodzakelijk acht om in voorkomend geval zijn recht om de
goederen aan een onderzoek te onderwerpen, te kunnen uitoefenen.
In dat geval worden de goederen geacht te zijn vrijgegeven zodra zij in de
administratie van de belanghebbende zijn ingeschreven.
!M4

3. De in lid 1, onder a), b) en c), bedoelde inschrijving in de administratie
kan worden vervangen door iedere andere door de douaneautoriteiten
vastgestelde formaliteit die overeenkomstige waarborgen biedt. De inschrijving moet de datum waarop zij plaatsvindt, alsmede de voor de identificatie
van de goederen noodzakelijke gegevens bevatten.
!B

Artikel 267
In de in artikel 263 bedoelde vergunning wordt de wijze van afwikkeling van
de procedure vastgesteld en wordt onder meer aangegeven:
— de goederen waarop de procedure van toepassing is;
— de wijze waarop aan de in artikel 266 bedoelde verplichtingen wordt
voldaan alsmede de gegevens omtrent de door de belanghebbende te
stellen zekerheid;
— het tijdstip waarop de goederen worden vrijgegeven;
— de termijn waarbinnen de aanvullende aangifte moet worden ingediend
bij het daartoe aangewezen bevoegde douanekantoor;
— de voorwaarden waaronder in voorkomend geval algemene, periodieke of
samenvattende aangiften met betrekking tot de goederen moeten worden
ingediend.
HOOFDSTUK 3
Aangifte voor een economische douaneregeling
Afdeling 1
Plaatsing onder een economische douaneregeling
Onderafdeling 1
Plaatsing onder het stelsel van douane-entrepots
a)

Onvolledige aangifte
Artikel 268

1. De aangiften tot plaatsing onder het stelsel van douane-entrepots die op
verzoek van de aangever door het kantoor van plaatsing kunnen worden
aanvaard, hoewel hierin sommige van de in bijlage 37 bedoelde gegevens
ontbreken, dienen ten minste die gegevens te bevatten die nodig zijn voor de
identificatie van de desbetreffende goederen, hun hoeveelheid daaronder
begrepen.
2.

De artikelen 255, 256 en 259 zijn van overeenkomstige toepassing.

3. Dit artikel is niet van toepassing op aangiften tot plaatsing onder het
stelsel van de in de artikelen 529 tot en met 534 bedoelde communautaire
landbouwgoederen.
b)

Procedure van de vereenvoudigde aangifte
Artikel 269

1. Op verzoek mag de belanghebbende, onder de in artikel 270 gestelde
voorwaarden en op de daarin bepaalde wijze, aangifte doen tot plaatsing
onder het stelsel door overlegging van een vereenvoudigde aangifte, voor
zover de goederen bij de douane worden aangebracht.
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De vereenvoudigde aangifte kan de vorm hebben van:
— een onvolledige aangifte zoals bedoeld in artikel 268, of van
— een handels- of administratief document waarbij een verzoek tot plaatsing
onder het stelsel is gevoegd.
Zij dient ten minste de in artikel 268, lid 1, bedoelde gegevens te bevatten.
2. Wordt deze procedure in een entrepot van het type D toegepast, dan wordt
in de vereenvoudigde aangifte eveneens het soort goederen voldoende
nauwkeurig omschreven om deze onmiddellijk en met zekerheid te kunnen
indelen, en wordt tevens de douanewaarde vermeld.
!M1

3. De procedure van lid 1 is niet van toepassing op entrepots van het type F
en evenmin bij de plaatsing onder het stelsel van de in de artikelen 529 tot en
met 534 bedoelde communautaire landbouwgoederen in alle soorten
entrepots.
4. De procedure van lid 1, tweede streepje, is van toepassing op entrepots
van het type B, met dien verstande dat het niet mogelijk is een
handelsdocument te gebruiken. Wanneer het administratieve document niet
alle in bijlage 37, titel I, punt B, lid 2, onder f), aa), bedoelde gegevens bevat,
dienen deze te worden vermeld op het verzoek tot plaatsing onder de regeling
dat bij het document is gevoegd.
!B

Artikel 270
1. Het in artikel 269, lid 1, bedoelde verzoek dient schriftelijk te worden
ingediend en alle gegevens te bevatten die nodig zijn om de vergunning te
kunnen verlenen.
Wanneer de omstandigheden dit toelaten, kan het in artikel 269, lid 1,
bedoelde verzoek worden vervangen door een globale aanvraag met
betrekking tot de in een bepaalde periode te verrichten handelingen.
In dat geval dient die aanvraag te worden gedaan overeenkomstig de in de
artikelen 497 tot en met 502 vastgestelde voorwaarden en te worden
ingediend, samen met de aanvraag voor een vergunning tot het beheren van
een douane-entrepot of in de vorm van een wijziging van de oorspronkelijke
vergunning, bij de douaneautoriteit die de vergunning voor het stelsel heeft
verleend.
2. De in artikel 269, lid 1, bedoelde vergunning wordt de belanghebbende
verleend voor zover dit geen invloed heeft op de regelmatigheid van de
verrichtingen.
3.

De vergunning wordt in beginsel geweigerd wanneer:

— niet alle nodige garanties worden geboden voor een goed verloop van de
verrichtingen;
— de belanghebbende niet veelvuldig goederen onder het stelsel plaatst;
— de belanghebbende een ernstige inbreuk heeft gepleegd of herhaaldelijk
inbreuken heeft gepleegd op de douanewetgeving.
4. Onverminderd artikel 9 van het Wetboek kan de vergunning worden
ingetrokken wanneer de in lid 3 bedoelde gevallen zich voordoen.
Artikel 271
In de in artikel 269, lid 1, bedoelde vergunning worden de wijze van
afwikkeling van de procedure en
— het kantoor of de kantoren van plaatsing
— vorm en inhoud van de vereenvoudigde aangifte,
vastgesteld.
Een aanvullende aangifte behoeft niet te worden ingediend.

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 103
!B

c) Domiciliëringsprocedure
Artikel 272
1. De vergunning voor de domiciliëringsprocedure wordt verleend onder de
voorwaarden en volgens de bepalingen vastgesteld bij lid 2 en bij de artikelen
273 en 274.
!M6

2. De domiciliëringsprocedure geldt niet voor entrepots van het type B en
het type F, noch voor de plaatsing van de in de artikelen 529 tot en met 534
bedoelde communautaire landbouwgoederen onder het stelsel douane-entrepots in om het even welk type entrepot.
3.

Artikel 270 is van overeenkomstige toepassing.

!B

Artikel 273
1. Ten einde de douaneautoriteiten in staat te stellen de regelmatigheid van
de verrichtingen te controleren, dient de vergunninghouder, zodra de goederen
in de daartoe aangewezen ruimten zijn aangekomen:
a)

deze aankomst bij het controlekantoor te melden binnen de termijn en op
de wijze als door dit kantoor bepaald;

b) de goederen in te schrijven in de voorraadadministratie;
c)

alle documenten met betrekking tot de plaatsing van de goederen onder
het stelsel ter beschikking te houden van het controlekantoor.
De onder b) bedoelde inschrijving dient ten minste enkele gegevens te
bevatten die in de handelspraktijk gebruikt worden ter identificatie van de
goederen, hun hoeveelheid daaronder begrepen.

2.

Artikel 266, lid 2, is van toepassing.
Artikel 274

In de in artikel 272, lid 1, bedoelde vergunning wordt de wijze van
afwikkeling van de procedure vastgesteld, waaronder:
— de goederen waarop zij kan worden toegepast,
— de vorm van de in artikel 273 bedoelde verplichtingen,
— het ogenblik van vrijgave van de goederen.
Een aanvullende aangifte behoeft niet te worden ingediend.
Onderafdeling 2
Plaatsing onder de regeling actieve veredeling, behandeling onder
douanetoezicht of tijdelijke invoer
a)

Onvolledige aangifte
Artikel 275

!M1

!B

1. De aangiften tot plaatsing onder een economische douaneregeling met
uitzondering van de regeling passieve veredeling en het stelsel van
douane-entrepots, die op verzoek van de aangever door het kantoor van
plaatsing kunnen worden aanvaard hoewel hierin sommige van de in bijlage
37 bedoelde gegevens ontbreken of sommige van de in artikel 220 bedoelde
documenten niet zijn bijgevoegd, dienen tenminste de in de vakken 14, 21, 31,
37, 40 en 54 van het enig document bedoelde gegevens te bevatten, alsmede in
vak 44 de verwijzing naar de vergunning of, bij toepassing van artikel 556, lid
1, tweede alinea, de verwijzing naar de aanvraag.
2.

De artikelen 255, 256 en 259 zijn van overeenkomstige toepassing.

3. De artikelen 257 en 258 zijn eveneens van overeenkomstige toepassing
bij plaatsing van goederen onder de regeling actieve verdeling (terugbetalingssysteem).
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b)

Procedure van de vereenvoudigde aangifte en domiciliëringsprocedure
Artikel 276

De artikelen 260 tot en met 267 en 270 zijn van overeenkomstige toepassing
op de aangifte tot plaatsing onder de bij deze onderafdeling bedoelde
economische douaneregelingen.
Onderafdeling 3
Aangifte voor de passieve veredeling
Artikel 277
De artikelen 279 tot en met 289 betreffende de aangifte ten uitvoer zijn van
overeenkomstige toepassing op de aangifte ten uitvoer onder de regeling
passieve veredeling.
Afdeling 2
Aanzuivering van een economische douaneregeling
Artikel 278
1. Bij aanzuivering van een economische douaneregeling, met uitzondering
van de regeling passieve veredeling en het stelsel van douane-entrepots,
kunnen de voor het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer en de wederuitvoer
geldende vereenvoudigde procedures worden gebruikt. Ingeval van wederuitvoer zijn de artikelen 279 tot en met 289 van overeenkomstige toepassing.
2. Bij de aangifte voor het vrije verkeer met toepassing van de regeling
passieve veredeling kunnen de bij de artikelen 254 tot en met 267 bedoelde
vereenvoudigde procedures worden gebruikt.
3. Bij aanzuivering van het stelsel van douane-entrepots kunnen de voor het
in het vrije verkeer brengen, de uitvoer en de wederuitvoer geldende
vereenvoudigde procedures worden gebruikt.
Echter:
a)

voor goederen die in een entrepot van het type F onder het stelsel zijn
geplaatst, kan geen vereenvoudigde procedure worden toegestaan;

b) voor goederen die in een entrepot van het type B onder het stelsel zijn
geplaatst, kan alleen de onvolledige aangifte of de procedure van de
vereenvoudigde aangifte worden toegestaan;
c)

de afgifte van een vergunning voor een entrepot van het type D houdt
automatisch in dat de domiciliëringsprocedure voor het brengen in het
vrije verkeer wordt toegepast.
Indien echter de belanghebbende vraagt dat heffingsgrondslagen in
aanmerking worden genomen die zonder daadwerkelijk onderzoek van de
goederen niet kunnen worden gecontroleerd, kan deze procedure niet
worden toegepast. In dat geval kunnen andere procedures worden
toegepast, waarbij de goederen wel bij de douane worden aangebracht;

d) vereenvoudigde procedures kunnen niet worden toegepast voor communautaire landbouwgoederen die overeenkomstig de artikelen 529 tot
en met 534 onder het stelsel van douane-entrepots zijn geplaatst.
HOOFDSTUK 4
Aangifte ten uitvoer
Artikel 279
De overeenkomstig artikel 792 aan het douanekantoor van uitvoer te
verrichten formaliteiten kunnen overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk
worden vereenvoudigd.
De artikelen 793 en 796 zijn op dit hoofdstuk van toepassing.
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Afdeling 1
Onvolledige aangifte
Artikel 280
1. De aangiften ten uitvoer die de douaneautoriteiten op verzoek van de
aangever kunnen aanvaarden hoewel daarin sommige van de in bijlage 37
genoemde gegevens ontbreken, moeten ten minste de in de vakken 1 (eerste
deelvak), 2, 14, 17, 31, 33, 38, 44 en 54 van het enig document bedoelde
gegevens bevatten, alsmede:
— wanneer het goederen betreft waarop rechten bij uitvoer van toepassing
zijn, of enige andere maatregel in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid, alle gegevens die vereist zijn voor de juiste toepassing
van deze rechten of deze maatregelen,
— alle andere gegevens welke nodig worden geacht voor de identificatie van
de goederen en de toepassing van de bepalingen die gelden bij de uitvoer,
alsmede voor de vaststelling van de zekerheid die kan worden geëist voor
de uitvoer van de goederen.
2. De douaneautoriteiten kunnen de aangever ontheffen van de verplichting
de vakken 17 en 33 in te vullen, mits deze verklaart dat de uitvoer van de
betreffende goederen niet onderworpen is aan verboden of beperkingen, er bij
de douaneautoriteiten geen twijfel heerst en de omschrijving van de goederen
het mogelijk maakt deze goederen onmiddellijk en eenduidig in te delen in het
tarief.
3. In vak 44 van exemplaar nr. 3 wordt een van de volgende aantekeningen
aangebracht:
— Exportación simplificada,
— Forenklet udførsel,
— Vereinfachte Ausfuhr,
— Απλουστευµνη εξαγωγ(,
— Simplified exportation,
— Exportation simplifiée,
— Esportazione semplificata,
— Vereenvoudigde uitvoer,
— Exportação simplificada,
!A1

— Yksinkertaistettu vienti — Förenklad export,
— Förenklad export.
!B

4. De artikelen 255 tot en met 259 zijn van overeenkomstige toepassing op
de aangifte ten uitvoer.
Artikel 281
Indien artikel 789 wordt toegepast, kan de aanvullende of vervangende
aangifte worden ingediend bij het douanekantoor dat bevoegd is voor de
plaats waar de exporteur is gevestigd. Wanneer de onderaannemer in een
andere Lid-Staat is gevestigd dan die waar de exporteur is gevestigd, kan van
deze mogelijkheid slechts gebruik worden gemaakt indien de administraties
van de betrokken Lid-Staten hierover een overeenkomst hebben gesloten.
Op de onvolledige aangifte wordt het douanekantoor vermeld waarbij de
aanvullende of vervangende aangifte zal worden ingediend. Het douanekantoor waar de onvolledige aangifte is ingediend, zendt de exemplaren nrs. 1 en
2 naar het douanekantoor waar de aanvullende of vervangende aangifte wordt
ingediend.
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Afdeling 2
Procedure van de vereenvoudigde aangifte
Artikel 282
1. De vergunning om een vereenvoudigde aangifte ten uitvoer in te dienen
wanneer de goederen bij de douane worden aangebracht, wordt verleend op
schriftelijk verzoek van de aangever, dat alle voor de verlening van de
vergunning benodigde gegevens bevat, en volgens de in de artikelen 261 en
262 genoemde voorwaarden en bepalingen, die overeenkomstig worden
toegepast.
2. Overminderd artikel 288 bestaat de vereenvoudigde aangifte uit het
onvolledige enig document dat ten minste de voor de identificatie van de
goederen benodigde gegevens bevat. Artikel 280, leden 3 en 4, is van
overeenkomstige toepassing,
Afdeling 3
Domiciliëringsprocedure
Artikel 283
De vergunning voor de domiciliëringsprocedure wordt, op schriftelijk
verzoek, volgens de in artikel 284 bedoelde voorwaarden, verleend aan een
ieder, hierna „toegelaten exporteur” genoemd, die in zijn bedrijfsruimten of in
andere door de douaneautoriteiten aangewezen of goedgekeurde plaatsen
uitvoerformaliteiten wenst te vervullen.
Artikel 284
De artikelen 264 en 265 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 285
1. Ten einde de douaneautoriteiten in staat te stellen de regelmatigheid van
de verrichtingen te controleren, is de toegelaten exporteur gehouden, vóór het
vertrek van de goederen van de in artikel 283 bedoelde plaatsen:
a)

dit vertrek aan de douaneautoriteiten te melden, op de door hen
vastgestelde wijze, om de vrijgave van de betrokken goederen te
verkrijgen;

b) de goederen in zijn administratie in te schrijven. Deze inschrijving kan
worden vervangen door andere, door de douaneautoriteiten vastgestelde
formaliteiten die overeenkomstige waarborgen bieden. De datum moet
worden vermeld evenals de voor de identificatie van de goederen
benodigde gegevens;
c)

alle documenten waarvan de overlegging voor de toepassing van de
voorschriften inzake uitvoer is vereist, ter beschikking van de douaneautoriteiten te houden.

2. In bepaalde bijzondere omstandigheden die voortvloeien uit de aard van
de goederen en de snelle opeenvolging van de uitvoerverrichtingen kunnen de
douaneautoriteiten de toegelaten exporteur ontheffen van de verplichting hun
elk vertrek van goederen te melden, op voorwaarde dat hij deze alle
inlichtingen verstrekt die zij noodzakelijk achten om eventueel hun recht om
de goederen te onderzoeken te kunnen uitoefenen.
In dat geval geldt de inschrijving van de goederen in de administratie van de
toegelaten exporteur als vrijgave.
Artikel 286
1. Voor het controleren of de goederen daadwerkelijk het douanegebied van
de Gemeenschap hebben verlaten, wordt exemplaar nr. 3 van het enig
document als bewijsstuk gebruikt.
In de vergunning wordt bepaald dat exemplaar nr. 3 van het enig document
vooraf dient te worden gewaarmerkt.
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2.

De waarmerking vooraf kan plaatsvinden:

a)

hetzij door het vooraf aanbrengen, in vak A, van de stempelafdruk van het
bevoegde douanekantoor en de handtekening van een ambtenaar van dit
kantoor;

b) hetzij door het aanbrengen, door de toegelaten exporteur, van een
speciale stempelafdruk die overeenstemt met het model in bijlage 62.
De stempelafdruk kan op de formulieren worden voorgedrukt wanneer
deze door een daartoe gemachtigde drukkerij worden gedrukt.
3.

De toegelaten exporteur dient vóór het vertrek van de goederen:

— de in artikel 285 bedoelde formaliteiten te vervullen;
— op exemplaar nr. 3 van het enig document een verwijzing naar de
inschrijving in de administratie en de datum van deze inschrijving te
vermelden.
4.

In vak 44 van het overeenkomstig lid 2 ingevulde exemplaar nr. 3 wordt:

— het nummer van de vergunning vermeld en de naam van het
douanekantoor dat deze vergunning heeft afgegeven;
— een van de in artikel 280, lid 3, genoemde aantekeningen aangebracht.
Artikel 287
1. In de in artikel 283 bedoelde vergunning wordt de wijze van afwikkeling
van de procedure vastgesteld en wordt onder meer aangegeven:
— de goederen waarop de procedure van toepassing is;
— de wijze waarop aan de in artikel 285 bedoelde verplichtingen wordt
voldaan;
— het tijdstip waarop de goederen worden vrijgegeven;
— de inhoud van exemplaar nr. 3 en de wijze van geldigmaking;
— de wijze waarop de aanvullende aangifte wordt opgemaakt en de termijn
waarbinnen deze moet worden ingediend.
2. De vergunning bevat de verbintenis van de toegelaten exporteur om alle
nodige maatregelen te treffen om de speciale stempel of de formulieren die
van de stempelafdruk van het kantoor van uitvoer of van de afdruk van de
speciale stempel zijn voorzien, veilig te bewaren.
Afdeling 4
Gemeenschappelijke bepalingen voor de afdelingen 2 en 3
Artikel 288
1. De Lid-Staten kunnen bepalen dat een handels- of administratief
document of enige andere informatiedrager wordt gebruikt in plaats van het
enig document, wanneer de uitvoer in zijn geheel op het grondgebied van een
zelfde Lid-Staat wordt afgewikkeld of wanneer in deze mogelijkheid is
voorzien in een overeenkomst die de administraties van de betrokken
Lid-Staten hebben gesloten.
2. De in lid 1 bedoelde documenten of informatiedragers dienen ten minste
de voor de identificatie van de goederen benodigde gegevens te bevatten
alsmede een van de in artikel 280, lid 3, genoemde aantekeningen en dienen
vergezeld te gaan van een verzoek tot uitvoer.
Wanneer de omstandigheden dit toelaten kunnen de douaneautoriteiten
toestaan dat dit verzoek wordt vervangen door een algemene aanvraag die
betrekking heeft op de uitvoerverrichtingen gedurende een bepaalde periode.
Op de betreffende documenten of informatiedrager dient te worden verwezen
naar de op deze algemene aanvraag verleende vergunning.
3. Met het handels- of administratief document kan op dezelfde wijze als
met exemplaar nr. 3 van het enig document worden aangetoond dat de
goederen het douanegebied van de Gemeenschap hebben verlaten. Worden
andere informatiedragers gebruikt, dan wordt de wijze van visering voor
uitgaan in voorkomend geval vastgesteld in het kader van de overeenkomst
tussen de administraties van de betrokken Lid-Staten
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Artikel 289
Indien de uitvoerverrichting in zijn geheel op het grondgebied van één enkele
Lid-Staat wordt afgewikkeld, kan deze Lid-Staat andere vereenvoudigingen
vaststellen dan de in de afdelingen 2 en 3 omschreven procedures, zulks met
inachtneming van het gemeenschappelijk beleid.
DEEL II
DE DOUANEBESTEMMINGEN

TITEL I
IN HET VRIJE VERKEER BRENGEN
HOOFDSTUK 1
Algemene bepalingen
Artikel 290
1. Wanneer communautaire goederen zijn uitgevoerd onder dekking van een
carnet ATA met toepassing van artikel 797 kunnen deze goederen voor het
vrije verkeer worden aangegeven met gebruikmaking van het carnet ATA.
2. In dit geval vervult het kantoor waar de goederen in het vrije verkeer
worden gebracht de volgende formaliteiten:
a)

het verifieert de gegevens die in de vakken A tot en met G van het deel
„Wederinvoer” voorkomen;

b) het vult de strook en vak H van het deel „Wederinvoer” in;
c)

het houdt het deel „wederinvoer” achter.

3. Wanneer de formaliteiten voor de aanzuivering van de tijdelijke uitvoer
van communautaire goederen bij een ander kantoor dan het kantoor van
binnenkomst in het douanegebied van de Gemeenschap worden vervuld, vindt
het overbrengen van deze goederen van dit laatste kantoor naar het kantoor
waar genoemde formaliteiten worden verricht, plaats zonder verdere
formaliteiten.

!M11

Artikel 290 bis
Het onderzoek van bananen van GN-code 0803 00 19 om de nettomassa bij
invoer te controleren dient betrekking te hebben op ten minste 10 % van het
aantal aangiften voor het vrije verkeer, per jaar en per douanekantoor.
Het onderzoek van de bananen vindt plaats op het moment van het in het vrije
verkeer brengen overeenkomstig de in bijlage 38 ter vastgestelde regels.
!B

HOOFDSTUK 2
Toepassing ten aanzien van bepaalde goederen van een gunstige tariefregeling uit hoofde van hun bijzondere bestemming
Afdeling 1
Andere goederen dan slachtpaarden
Artikel 291
1. Het in het vrije verkeer brengen van goederen met toepassing van een
schriftelijke gunstige tariefregeling uit hoofde van hun bijzondere bestemming is afhankelijk van de verlening van een schriftelijke vergunning aan
degene die de goederen voor het vrije verkeer invoert of doet invoeren.
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2. Deze vergunning wordt op schriftelijk verzoek van de belanghebbende
verleend door de douaneautoriteiten van de Lid-Staat waar de goederen voor
het vrije verkeer worden aangegeven.
3. Voor de in bijlage 39 bedoelde goederen dient het verzoek ten minste de
volgende gegevens te bevatten:
a)

een beknopte omschrijving van de installaties die voor de voorgenomen
behandeling zullen worden gebruikt;

b) de aard van de voorgenomen behandeling;
c)

de soort en de hoeveelheid van de te behandelen goederen;

d) bij toepassing van de aanvullende aantekeningen 4, onder n), en 5 op
hoofdstuk 27 van de gecombineerde nomenclatuur, de soort en de
hoeveelheid van de verkregen produkten, alsmede de omschrijving
daarvan volgens de gecombineerde nomenclatuur.
"M1
3 De belanghebbende dient de douaneautoriteiten in
de gelegenheid te stellen om, ten genoegen van deze autoriteiten, de goederen
tijdens het technische verwerkingsproces, in de vestiging of vestigingen van
het bedrijf, te volgen.

Artikel 292
1. De douaneautoriteiten kunnen de geldigheidsduur van de in artikel 291
bedoelde vergunning beperken.
2. Bij intrekking van de vergunning dient de vergunninghouder onmiddellijk
het overeenkomstig artikel 208 van het Wetboek vastgestelde bedrag aan
rechten bij invoer ten aanzien van goederen die de voorgeschreven bijzondere
bestemming nog niet hebben gevolgd, te voldoen.
Artikel 293
De vergunninghouder is verplicht:
a)

de goederen de voorgeschreven bijzondere bestemming te doen volgen;

b) een administratie te voeren aan de hand waarvan de douaneautoriteiten de
noodzakelijk geachte controles over het daadwerkelijke gebruik van de
betrokken goederen voor de voorgeschreven bijzondere bestemming
kunnen verrichten, alsmede deze administratie te bewaren.
Artikel 294
1. De goederen moeten binnen een jaar, te rekenen vanaf de datum waarop
de aangifte voor het vrije verkeer door de douaneautoriteiten is aanvaard, de
voorgeschreven bijzondere bestemming volledig hebben gevolgd.
!M8
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2. Met betrekking tot de in bijlage 40 bedoelde goederen wordt de in lid 1
bedoelde termijn gesteld op vijf jaar.
3. De in de leden 1 en 2 bedoelde termijnen kunnen door de
douaneautoriteiten worden verlengd indien de goederen de bijzondere
bestemming niet hebben gevolgd wegens toeval of overmacht of als gevolg
van het bij de bewerking of verwerking toegepaste technische procédé.
4. Waar het in bijlage 39 bedoelde goederen betreft, zijn de leden 1 en 3 van
toepassing, behoudens andersluidende bepalingen in de aanvullende aantekeningen 4, onder n), en 5 op hoofdstuk 27 van de gecombineerde
nomenclatuur.
Artikel 295
1. De goederen worden geacht de bijzondere bestemming in kwestie te
hebben gevolgd:
1) wanneer het gaat om goederen geschikt voor eenmalig gebruik: op het
ogenblik waarop aan deze goederen, binnen de voorgeschreven termijnen,
volledig de voorgeschreven bijzondere bestemming is gegeven;
2) wanneer het gaat om goederen geschikt voor herhaald gebruik: twee jaar
na de datum waarop aan deze goederen voor het eerst de voorgeschreven
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bestemming is gegeven; deze datum dient in de in artikel 293, onder b),
bedoelde administratie te worden vermeld, echter:
a) wanneer het gaat om in bijlage 40, deel I, bedoeld materiaal dat
wordt gebruikt door luchtvaartmaatschappijen voor het onderhoud of
de herstelling van hun luchtvaartuigen, hetzij in het kader van
uitwisselingsakkoorden betreffende deze materialen, hetzij voor hun
eigen behoeften: op het ogenblik waarop aan deze goederen voor het
eerst de voorgeschreven bestemming wordt gegeven;
b) wanneer het gaat om onderdelen van motorvoertuigen bestemd voor
assemblage: op het ogenblik waarop deze voertuigen aan anderen
worden overgedragen;
c) wanneer het gaat om in bijlage 40, deel I, bedoelde goederen
bestemd voor de bouw, het onderhoud, de verbouwing of de
uitrusting van bepaalde categorieën luchtvaartuigen: op het ogenblik
van overdracht van het luchtvaartuig aan een ander dan de
vergunninghouder of op het ogenblik dat het ter beschikking van
de eigenaar wordt gesteld, in het bijzonder na onderhoud, reparatie of
verbouwing;
d) wanneer het gaat om in bijlage 40, deel II, bedoelde goederen,
onderscheidenlijk bestemd voor de bouw, de herstelling, het
onderhoud, de verbouwing en de uitrusting, van bepaalde categorieën
schepen of boor- en werkeilanden: op het ogenblik van overdracht
van het desbetreffende schip of boor- of werkeiland op het moment
van de ter beschikkingstelling van het schip of boor- of werkeiland
aan de belanghebbende, in het bijzonder na onderhoud, reparatie of
verbouwing;
e) wanneer het gaat om in bijlage 40, deel II, bedoelde goederen die
rechtstreeks aan boord geleverd worden ten behoeve van de
uitrusting: op het ogenblik van die levering;
f)

wanneer het gaat om luchtvaartuigen voor de burgerluchtvaart: op
het ogenblik van hun inschrijving in het daartoe bestemde openbare
register.

2. Resten en afvallen die zijn ontstaan tijdens het be- of verwerkingsproces
van de goederen alsmede verliezen als gevolg van natuurlijke oorzaken
worden geacht de bijzondere bestemming te hebben gevolgd.
Artikel 296
1. In gevallen waarin de noodzaak daartoe door de vergunninghouder wordt
aangetoond, kunnen de douaneautoriteiten toestaan dat de in dit hoofdstuk
bedoelde goederen samen met goederen van dezelfde soort en hoedanigheid
en met dezelfde technische en fysieke kenmerken als eerstgenoemde
goederen worden opgeslagen.
Bij een dergelijke opslag is deze afdeling van toepassing op een hoeveelheid
goederen die overeenstemt met de hoeveelheid van die goederen die
overeenkomstig dit hoofdstuk in het vrije verkeer zijn gebracht.
2. In afwijking van lid 1 kunnen de douaneautoriteiten de gezamenlijke
opslag toestaan van de in bijlage 39 bedoelde goederen die overeenkomstig
deze afdeling in het vrije verkeer zijn gebracht, met andere goederen van
dezelfde bijlage of met ruwe aardolie van onderverdeling 2709 00 00 van de
gecombineerde nomenclatuur.
3. De gezamenlijke opslag van de goederen als bedoeld in lid 2 die niet van
dezelfde soort of hoedanigheid zijn en niet dezelfde technische en fysieke
kenmerken hebben, mag slechts worden toegestaan indien de gezamenlijke
goederen een van de in de aanvullende aantekeningen 4 en 5 op hoofdstuk 27
van de gecombineerde nomenclatuur bedoelde behandelingen zullen ondergaan.
Artikel 297
1. In geval van overdracht van de goederen binnen de Gemeenschap dient de
cessionaris in het bezit te zijn van een overeenkomstig artikel 291 afgegeven
vergunning.
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2. In afwijking van artikel 294 dienen de goederen binnen een jaar te
rekenen vanaf de datum van de overdracht de voorgeschreven bijzondere
bestemming volledig te hebben gevolgd; deze termijn kan echter onder de in
artikel 294, lid 3, genoemde voorwaarden worden verlengd.
Artikel 298
1. Bij verzending van de in artikel 297 bedoelde goederen naar een andere
Lid-Staat wordt gebruik gemaakt van het in de artikelen 471 tot en met 495
bedoelde controle-exemplaar T 5, met inachtneming van de procedure in de
leden 2 tot en met 8.
2. De overdrager/afzender maakt een origineel en vijf kopieën op van
controle-exemplaar T 5. Deze kopieën moeten op passende wijze worden
genummerd.
Op dit exemplaar worden de volgende gegevens vermeld:
— in vak A „Kantoor van vertrek” het bevoegde douanekantoor van de
Lid-Staat van vertrek;
— in vak 2 de volledige naam en het volledige adres van de overdrager/
afzender;
— in vak 8 de volledige naam of firmanaam en het volledige adres van de
cessionaris/geadresseerde;
— in het vak „Belangrijke opmerking” (onder vak 14 „aangever/vertegenwoordiger”) wordt tussen de twee streepjes een streepje aangebracht met
de volgende tekst:
„— in geval van verzending van goederen in het kader van de bijzondere
bestemmingen, bij de hierboven vermelde cessionaris/geadresseerde”,
— in de vakken 31 en 33 respectievelijk de omschrijving van de goederen in
de staat waarin zij zich op het tijdstip van verzending bevinden (met
inbegrip van het aantal) en de desbetreffende GN-code,
— in vak 38 de nettomassa van de goederen;
— in vak 103 de nettohoeveelheid goederen, voluit;
— in vak 104, na het vak „Andere (nauwkeurige vermelding)” te hebben
aangekruist, een van de volgende aantekeningen in hoofdletters:
— DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS QUE DEBEN PONERSE
A DISPOSICIÓN DEL CESIONARIO [REGLAMENTO (CEE)
No 2454/93, ARTÍCULO 298],
— SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: SKAL STILLES TIL RÅDIGHED FOR ERHVERVEREN (FORORDNING (EØF)
Nr. 2454/93, ARTIKEL 298),
— BESONDERE VERWENDUNG: WAREN SIND DEM ÜBERNEHMER ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN (ARTIKEL 298
DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93),
— ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠ
ΕΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚ∆ΟΧΕΑ
[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, ΑΡΘΡΟ 298],
— END-USE: GOODS TO BE PLACED AT THE DISPOSAL OF THE
TRANSFEREE (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE
298),
— DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES À METTRE
À LA DISPOSITION DU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT (CEE)
No 2454/93, ARTICLE 298],
— DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI DA METTERE A
DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO [REGOLAMENTO (CEE)
N. 2454/93, ARTICOLO 298],
— BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN TER BESCHIKKING TE STELLEN VAN DE CESSIONARIS (VERORDENING
(EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 298),
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— DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS A PÔR À DISPOSIÇÃO
DO CESSIONÁRIO [REGULAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTIGO 298o],
!A1

— TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: SIIRRONSAAJAN KÄYTTÖÖN
ASETETTAVIA TAVAROITA (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 298
ARTIKLA) — SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VARORNA SKALL
STÄLLAS TILL MOTTAGARENS FÖRFOGANDE (ARTIKEL
298/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93),

!B

— SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VARORNA SKALL STÄLLAS TILL
MOTTAGARENS FÖRFOGANDE (ARTIKEL 298/FÖRORDNING
(EEG) Nr 2454/93),
— in vak 106,
a) indien de goederen, nadat zij in het vrije verkeer zijn gebracht, een of
meer be- of verwerkingen hebben ondergaan, de omschrijving van de
goederen in de staat waarin zij zich bevonden op het tijdstip waarop
zij in het vrije verkeer werden gebracht, en de desbetreffende
GN-code;
b) de datum van geldigmaking en het nummer van de aangifte voor het
vrije verkeer, alsmede de naam en het adres van het desbetreffende
douanekantoor;
— in vak E aan de achterzijde („Bestemd voor de Lid-Staat van vertrek”):
— het douanekantoor van de Lid-Staat van bestemming;
— de datum van verzending van de goederen.
3. De overdrager/afzender voegt de eerste kopie bij zijn in artikel 293, onder
b), bedoelde administratie en doet de tweede en de derde kopie, vóór
verzending van de goederen, toekomen aan het bevoegde douanekantoor van
de Lid-Staat van vertrek, op de door dit kantoor bepaalde wijze. Voorts zendt
hij de vierde en de vijfde kopie en het origineel met de goederen naar de
cessionaris/geadresseerde. Het genoemde douanekantoor houdt de tweede
kopie achter en zendt de derde kopie aan het bevoegde douanekantoor van de
Lid-Staat van bestemming.
4. Zodra de cessionaris/geadresseerde de goederen ontvangt, neemt hij deze
in de in artikel 293, onder b), be doelde administratie op. Hij voegt daarbij het
origineel en zendt de vierde kopie onverwijld aan het bevoegde douanekantoor van de Lid-Staat van bestemming, op de door dit kantoor bepaalde wijze
en onder vermelding van de datum van aankomst. In geval van meerbevindingen, minderbevindingen, verwisselingen of andere onregelmatigheden,
stelt hij dit kantoor hiervan onmiddellijk in kennis. Voorts zendt hij de vijfde
kopie naar de overdrager/afzender.
5. Met ingang van de in lid 4 bedoelde datum gaan de verplichtingen die uit
deze afdeling voortvloeien over van de overdrager/afzender op de cessionaris/
geadresseerde. Tot op dat ogenblik berusten deze verplichtingen bij de
overdrager/afzender.
6. De goederen die volgens de procedure in dit artikel worden vervoerd,
behoeven noch aan het kantoor van vertrek noch aan het kantoor van
bestemming te worden aangebracht.
7. Dit artikel is eveneens van toepassing op goederen die tussen twee
plaatsen in de Gemeenschap worden vervoerd over het grondgebied van een
of meer landen van de EVA en die in één van deze landen opnieuw worden
verzonden.
8. De douaneautoriteiten van de Lid-Staat van vertrek en de Lid-Staat van
bestemming verrichten respectievelijk bij de overdrager/afzender en bij de
cessionaris/geadresseerde periodieke controles. Deze dienen ter zake hun
medewerking te verlenen en de gevraagde inlichtingen te verstrekken.
Artikel 299
1. In afwijking van artikel 298 is de afgifte van een controle-exemplaar T 5
niet vereist voor het vervoer van materiaal dat met het oog op het onderhoud
of de herstelling van luchtvaartuigen door luchtvaartmaatschappijen in het
internationaal verkeer hetzij in het kader van uitwisselingsakkoorden met
betrekking tot dit materiaal hetzij voor eigen behoefte wordt verzonden.
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In dit geval geschiedt het vervoer op basis van de luchtvrachtbrief of het
gelijkwaardige document, overeenkomstig de bepalingen van artikel 298, lid
6.
2. De luchtvrachtbrief of het gelijkwaardige document dient ten minste de
volgende gegevens te bevatten:
a)

naam van de verzendende luchtvaartmaatschappij;

b) de naam van de luchthaven van vertrek;
c)

de naam van de ontvangende luchtvaartmaatschappij;

d) de naam van de luchthaven van bestemming;
e)

de omschrijving van het materiaal;

f)

het aantal stuks.

De in de voorgaande alinea bedoelde gegevens mogen eveneens in gecodeerde
vorm of door verwijzing naar een bijgevoegd document worden verstrekt.
3. Op de luchtvrachtbrief of het gelijkwaardige document dient op de
voorzijde, in drukletters, een van de volgende vermeldingen voor te komen:
— DESTINO ESPECIAL,
— SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL,
— BESONDERE VERWENDUNG,
— ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ,
— END-USE,
— DESTINATION PARTICULIÈRE,
— DESTINAZIONE PARTICOLARE,
— BIJZONDERE BESTEMMING,
— DESTINO ESPECIAL,
!A1

— TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS — SÄRSKILT ÄNDAMÅL,
— SÄRSKILT ÄNDAMÅL.
!B

4. In elke Lid-Staat houdt elke luchtvaartmaatschappij die materiaal als
bedoeld in lid 1 verzendt of ontvangt, de in artikel 293, onder b), bedoelde
administratie voor controledoeleinden ter beschikking van de bevoegde
douaneautoriteiten.
5. De verzendende luchtvaartmaatschappij bewaart een exemplaar van de
luchtvrachtbrief of van het gelijkwaardige document als bewijsstuk bij de
administratie en houdt op de door de douaneautoriteiten van de Lid-Staat waar
de verzendende luchtvaartmaatschappij is gevestigd, bepaalde wijze een ander
exemplaar ter beschikking van de bevoegde douanedienst.
De ontvangende luchtvaartmaatschappij bewaart een exemplaar van de
luchtvrachtbrief of van het gelijkwaardige document als bewijsstuk bij de
administratie en legt op de door de douaneautoriteiten van de Lid-Staat van
bestemming bepaalde wijze een ander exemplaar over bij de bevoegde
douanedienst.
6. Het materiaal in ongewijzigde staat alsmede de exemplaren van de
luchtvrachtbrief of van het gelijkwaardige document dienen aan de
ontvangende luchtvaartmaatschappij te worden overgedragen op de plaatsen
die zijn goedgekeurd door de douaneautoriteiten van de Lid-Staat waar deze
maatschappij gevestigd is. Voorts dient dit materiaal te worden ingeschreven
in de in artikel 293, onder b), bedoelde administratie.
De overhandiging van het materiaal en de exemplaren van de luchtvrachtbrief
of van het gelijkwaardige document en het opnemen in de administratie als
bedoeld in de voorgaande alinea, moeten uiterlijk geschieden binnen een
termijn van vijf dagen, te rekenen vanaf de datum van vertrek van het
vliegtuig dat het betrokken materiaal vervoert.
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7. De uit onderhavig artikel voortvloeiende verplichtingen gaan van de
verzendende luchtvaartmaatschappij over op de ontvangende luchtvaartmaatschappij op het tijdstip waarop het materiaal in ongewijzigde staat
alsmede de exemplaren van de luchtvrachtbrief of het gelijkwaardige
document aan laatstgenoemde worden overhandigd.
Artikel 300
Van iedere overdracht binnen een zelfde Lid-Staat dient aan de douaneautoriteiten kennis te worden gegeven. De bepalingen betreffende deze
kennisgeving, waaronder de vorm en de termijn waarbinnen deze moet
worden gedaan, worden door de douaneautoriteiten vastgesteld. In de
kennisgeving dient de datum van overdracht van de goederen duidelijk te
worden vermeld.
Met ingang van deze datum rusten de verplichtingen die voor de overgedragen
goederen uit deze afdeling voortvloeien, op de cessionaris.
Artikel 301
1. Op verzoek van de houder van een overeenkomstig artikel 291 verleende
vergunning stellen de douaneautoriteiten de plaats — hierna genoemd de
operationele basis— vast waar de in bijlage 40, deel II, afdeling B, genoemde
goederen onder door haar vast te stellen voorwaarden kunnen worden
opgeslagen en elke behandeling kunnen ondergaan.
2. Onverminderd de bepalingen in artikel 298 is de overbrenging van de in
lid 1 bedoelde goederen:
a)

van de operationele basis naar een al dan niet binnen de territoriale
wateren gelegen boor- of werkeiland en omgekeerd,

b) in voorkomend geval, van de operationele basis naar de plaats van
inlading van de voor de eilanden bestemde produkten, alsmede van de
plaats van lossing van de van de eilanden afkomstige produkten naar de
operationele basis,
c)

van de plaats van inlading naar een al dan niet binnen de territoriale
wateren gelegen boor- of werkeiland en van het eiland naar de plaats van
lossing, wanneer de goederen naar of van het eiland worden verscheept
zonder via de operationele basis te gaan,

d) van het ene eiland naar het andere, ongeacht of deze al dan niet binnen de
territoriale wateren zijn gelegen,
aan geen andere formaliteit onderworpen dan de dienovereenkomstige
inschrijving in de in artikel 293, onder b), bedoelde administratie.
Artikel 302
1. Het gebruik van de goederen voor een andere bestemming dan die
voorgeschreven bij de in artikel 291 bedoelde gunstige tariefregeling wordt
door de douaneautoriteiten slechts toegestaan indien de vergunninghouder, ten
genoegen van deze autoriteiten, aantoont dat de goederen de voorgeschreven
bijzondere bestemming niet hebben kunnen volgen door omstandigheden die
hetzij met de vergunninghouder hetzij met de goederen zelf verband houden.
2. Voor de in bijlage 40, deel I en deel II, bedoelde produkten wordt, in
afwijking van lid 1, het gebruik van de goederen voor een andere bestemming
dan die waarin de gunstige tariefregeling voorziet, door de douaneautoriteiten
toegestaan wanneer economische omstandigheden dit naar hun mening
rechtvaardigen.
3. Het verlenen van de in de leden 1 en 2 bedoelde toestemming is
afhankelijk van het voldoen door de vergunninghouder van het overeenkomstig artikel 208 van het Wetboek vastgestelde bedrag van de rechten bij invoer.
Artikel 303
1. De uitvoer van de goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap of
hun vernietiging onder douanetoezicht wordt door de douaneautoriteiten
slechts toegestaan indien de vergunninghouder, ten genoegen van de
douaneautoriteiten, aantoont dat de goederen de voorgeschreven bijzondere
bestemming niet hebben kunnen volgen door omstandigheden die hetzij met
de vergunninghouder hetzij met de goederen zelf verband houden.
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Indien de uitvoer van de goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap
is toegestaan, worden deze goederen, vanaf de aanvaarding van de aangifte ten
uitvoer als niet-communautaire goederen beschouwd.
Indien het landbouwprodukten betreft, dient vak 44 van het enig document
een van de volgende vermeldingen te bevatten:
— DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS PREVISTAS PARA LA EXPORTACIÓN [REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTÍCULO 303]:
APLICACIÓN DE LOS MONTANTES COMPENSATORIOS MONETARIOS Y RESTITUCIONES AGRARIAS EXCLUIDA,
— SÆRLIGT ANVENDELSESFORMAL: VARER BESTEMT TIL UDFØRSEL I (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 303):
ANVENDELSE AF MONETÆRE UDLIGNINGSBELØB OG LANDBRUGSRESTITUTIONER ER UDELUKKET,
— BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE
WAREN (ARTIKEL 303 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93):
ANWENDUNG DER WÄHRUNGSAUSGLEICHSBETRÄGE UND
LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN,
— ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93,
ΑΡΘΡΟ 303]: ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ,
— END-USE: GOODS DESTINED FOR EXPORTATION (REGULATION
(EEC) No 2454/93, ARTICLE 303). MONETARY COMPENSATORY
AMOUNTS AND AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE,
— DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES PRÉVUES
POUR L’EXPORTATION [RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93, ARTICLE
303]: APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONÉTAIRES ET RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE,
— DESTINAZIONE PARTICOLARE : MERCI PREVISTE PER
L’ESPORTAZIONE [REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO
303]: APPLICAZIONE DEI MONTANTI COMPENSATORI MONETARI E RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA,
— BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 303):
TOEKENNING VAN MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN
EN LANDBOUWRESTITUTIES UITGESLOTEN,
— DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS PREVISTAS PARA A
EXPORTAÇÃO [REGULAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTIGO 303o]:
APLICAÇÃO DOS MONTANTES COMPENSATÓRIOS MONETÁRIOS E RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS EXCLUÍDA,
!A1

— TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: VIETÄVIKSI TARKOITETTUJA
TAVAROITA (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 303 ARTIKLA: EI
SOVELLETA VALUUTTOJEN TASAUSMAKSUA EIKÄ MAATALOUSTUKEA) — SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA
FÖR EXPORT (ARTIKEL 303/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93
MONETÄRA UTJÄMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSBIDRAG
UTESLUTNA),
— SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT (ARTIKEL 303/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETÄRA UTJÄMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSRESTITUTIONER UTESLUTNA).
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2. In afwijking van lid 1, wordt de uitvoer van de in bijlage 40, deel I en deel
II, bedoelde goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap door de
douaneautoriteiten toegestaan wanneer de economische omstandigheden dit
rechtvaardigen.
3. Lid 1 is niet van toepassing op de gezamenlijk opgeslagen goederen
bedoeld in artikel 296, lid 3, tenzij alle gezamenlijk opgeslagen goederen
worden uitgevoerd of vernietigd.
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Artikel 304
1. Goederen met een bijzondere bestemming, waarvoor de op grond van
deze bestemming bij invoer te heffen rechten niet lager zijn dan die welke
zouden gelden indien met de bijzondere bestemming geen rekening werd
gehouden, moeten worden ingedeeld onder de post of onderverdeling van de
gecombineerde nomenclatuur waarin de bijzondere bestemming is voorzien,
zonder dat de voorwaarden en bepalingen van deze afdeling worden toegepast.
2. Deze afdeling is niet van toepassing op de in bijlage 41 genoemde
goederen.
Afdeling 2
Slachtpaarden
Artikel 305
1. Slachtpaarden van GN-code 0101 19 10 kunnen in het vrije verkeer
worden gebracht op voorwaarde dat:
a)

zekerheid wordt gesteld ten belope van de eventueel overeenkomstig
artikel 208 van het Wetboek ontstane douaneschuld,
en dat

b) Elk paard op het tijdstip waarop het in het vrije verkeer wordt gebracht
ten genoegen van het douanekantoor wordt geïdentificeerd met een
duidelijk leesbaar merkteken, door wegneming van haar op de
linkerschoft met de schaar of op andere wijze, welk merkteken bestaat
uit het teken „X” dat aangeeft dat het paard voor de slacht is bestemd, en
een nummer dat het mogelijk maakt het paard te individualiseren vanaf
het tijdstip van het in het vrije verkeer brengen tot op het moment van het
slachten.
2. De gegevens betreffende de merktekens worden in de aangifte voor het
vrije verkeer van de betreffende paarden opgenomen. Een kopie van deze
aangifte dient de paarden te vergezellen en bij de in artikel 308, lid 1,
bedoelde autoriteit te worden ingediend.
3.

Op de aangever rusten de in artikel 293 bedoelde verplichtingen.
Artikel 306

1. Na de vrijgave voor het vrije verkeer moeten de paarden rechtstreeks met
behulp van door de bevoegde autoriteiten naar behoren verzegelde vervoermiddelen, onverminderd de nationale bepalingen inzake verbreking of
vervanging van de verzegeling wanneer dat noodzakelijk is, naar een door
de bevoegde autoriteiten erkend slachthuis worden overgebracht en aldaar
worden geslacht.
2. Bij aankomst in het slachthuis dienen het verbreken van de verzegeling en
het lossen van de paarden in aanwezigheid van de bevoegde autoriteit te
geschieden.
3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing indien de douanedienst die de
vrijgave heeft verleend zich in het slachthuis bevindt en de paarden
onmiddellijk onder verantwoordelijkheid van de in artikel 308, lid 1,
bedoelde autoriteit worden geplaatst.
Wanneer overigens de douanedienst die vrijgave heeft verleend, zich in de
onmiddellijke nabijheid van het slachthuis bevindt, kunnen de douaneautoriteiten de verzegeling vervangen door daartoe geëigende maatregelen van
toezicht waarmee het rechtstreekse vervoer van de paarden naar het slachthuis
en de plaatsing onder de verantwoordelijkheid van de in artikel 308, lid 1,
bedoelde autoriteit worden gewaarborgd.
Artikel 307
Indien het paard bij aankomst in het slachthuis niet kan worden
geïdentificeerd of indien artikel 306 niet in acht is genomen, geeft de
bevoegde autoriteit daarvan onverwijld kennis aan de bevoegde douanedienst,
die de nodige maatregelen treft.
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Artikel 308
1. Het bewijs dat de paarden zijn geslacht, moet worden geleverd door
middel van hetzij een door de daartoe aangewezen autoriteit afgegeven
certificaat hetzij een door bedoelde autoriteit op de in artikel 305, lid 2,
bedoelde kopie van de aangifte gestelde verklaring, inhoudende dat de
identiteit van de geslachte paarden overeenstemt met die van de paarden
welke op de aangifte voor het vrije verkeer zijn vermeld.
2. Het bewijs dat de paarden zijn geslacht, dient binnen 30 dagen vanaf de
datum waarop de aangifte voor het vrije verkeer werd aanvaard, te worden
geleverd aan de douanedienst waar bedoelde aangifte werd ingediend, hetzij
rechtstreeks door de in lid 1 vermelde autoriteit hetzij door tussenkomst van
de aangever, zulks ter keuze van de onderscheidene Lid-Staten.
!M12

HOOFDSTUK 3
Beheer van tariefmaatregelen
Afdeling 1
Beheer van tariefcontingenten in chronologische volgorde van de data van
aanvaarding van de douaneaangiften
Artikel 308 bis
1. Wanneer bij een maatregel van de Gemeenschap tariefcontingenten
worden geopend, worden deze, tenzij anders bepaald, beheerd met inachtneming van de volgorde waarin de aangiften voor het vrije verkeer zijn
aanvaard.
2. Wanneer een aangifte voor het vrije verkeer met een geldige aanvraag
voor toepassing van een tariefcontingent wordt aanvaard, gaat de betrokken
lidstaat, via de Commissie, over tot opneming uit het tariefcontingent van een
met zijn behoeften overeenstemmende hoeveelheid.
3. De lidstaten dienen geen aanvragen in voor opneming uit een contingent
alvorens aan de voorwaarden van artikel 256, leden 2 en 3, is voldaan.
4. Onverminderd lid 8 wijst de Commissie hoeveelheden toe met inachtneming van de datum van aanvaarding van de desbetreffende aangifte voor het
vrije verkeer, voorzover nog hoeveelheden in het desbetreffende tariefcontingent beschikbaar zijn. De voorrang wordt bepaald door de chronologische volgorde van deze data.
5. De lidstaten geven alle geldige aanvragen voor opneming uit een
tariefcontingent onverwijld door aan de Commissie. Zij delen daarbij tevens
de in lid 4 bedoelde datum mede en de exacte aangevraagde hoeveelheden die
op de betreffende aangifte zijn vermeld.
6. Voor de toepassing van de leden 4 en 5 stelt de Commissie volgnummers
vast voorzover daarin niet is voorzien bij het besluit van de Gemeenschap
waarbij het tariefcontingent werd geopend.
7. Indien grotere hoeveelheden zijn aangevraagd dan in een tariefcontingent
beschikbaar zijn, geschiedt de toewijzing in evenredigheid met de aangevraagde hoeveelheden.
8. Voor de doeleinden van dit artikel worden de aangiften voor het vrije
verkeer die door de douaneautoriteiten op 1, 2 of 3 januari zijn aanvaard,
geacht op 3 januari te zijn aanvaard. Indien een van deze dagen echter op een
zaterdag of op een zondag valt, worden de aangiften geacht op 4 januari te
zijn aanvaard.
9. Wanneer een nieuw tariefcontingent wordt geopend, wijst de Commissie
daaruit geen hoeveelheden toe vóór de elfde werkdag volgende op de datum
van publicatie van het besluit waarbij dat tariefcontingent werd ingesteld.
10. De lidstaten storten de door hen opgenomen, doch niet benutte
hoeveelheden onverwijld aan de Commissie terug. Indien echter na de eerste
maand volgende op het einde van de geldigheidsduur van een tariefcontingent
wordt ontdekt dat ten onrechte een hoeveelheid is opgenomen die een
douaneschuld van niet meer dan 10 ecu vertegenwoordigt, behoeven de
lidstaten deze hoeveelheid niet terug te storten.
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11. Indien de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvoor om
opneming uit een contingent was verzocht, een aangifte voor het vrije verkeer
ongeldig maken, wordt de volledige aanvraag om opneming met betrekking
tot die goederen geannuleerd. De betrokken lidstaten storten de eventueel uit
het tariefcontingent opgenomen hoeveelheid onverwijld aan de Commissie
terug.
12. Gegevens over aanvragen van de verschillende lidstaten voor opnemingen
uit tariefcontingenten worden door de Commissie en de overige lidstaten als
vertrouwelijk behandeld.
Artikel 308 ter
1. De Commissie wijst elke werkdag hoeveelheden uit de tariefcontingenten
toe, behalve:
— op feestdagen van de Europese Instellingen te Brussel,
of
— in buitengewone omstandigheden, op andere dagen, mits dit aan de
bevoegde autoriteiten van de lidstaten van tevoren is medegedeeld.
2. Onverminderd artikel 308 bis, lid 8, worden bij elke toewijzing alle niet
beantwoorde aanvragen in aanmerking genomen die betrekking hebben op
aangiften voor het vrije verkeer die tot en met de tweede dag voorafgaande
aan de dag van toewijzing zijn aanvaard en aan de Commissie zijn
medegedeeld.
Artikel 308 quater
1. Een tariefcontingent wordt na de eerste toewijzing als niet-kritiek
beschouwd indien:
— voor dezelfde producten van dezelfde oorsprong in elk van de afgelopen
twee jaren gedurende ten minste zes maanden een tariefcontingent was
geopend dat in deze twee jaren niet vóór de laatste werkdag van de
zevende maand van de contingentperiode was uitgeput,
en
— de aanvankelijke omvang van het nieuwe tariefcontingent niet kleiner is
dan elk van deze tariefcontingenten van de afgelopen twee jaren.
2. Zodra 75 % van de aanvankelijke omvang van een niet-kritiek
tariefcontingent is opgebruikt of wanneer de bevoegde autoriteiten aldus
beslissen, wordt dat tariefcontingent als kritiek beschouwd.
Afdeling 2
Toezicht op preferentiële invoer
Artikel 308 quinquies
1. Wanneer op de preferentiële invoer een communautair toezicht dient te
worden gehouden, verstrekken de lidstaten de Commissie eenmaal per maand,
of vaker indien de Commissie daarom verzoekt, gegevens over de hoeveelheid
goederen die de voorafgaande maanden met gebruikmaking van een
preferentiële tariefregeling in het vrije verkeer is gebracht.
2. In de verslagen die de lidstaten in verband met het toezicht opstellen,
worden de totale hoeveelheden aangegeven die sinds de eerste dag van de
betrokken periode met gebruikmaking van de preferentiële tariefregeling in
het vrije verkeer zijn gebracht.
3. De lidstaten zenden de Commissie de maandverslagen over het toezicht
uiterlijk toe op de 15e dag van de maand volgende op het einde van de
verslagperiode.
4. De door de onderscheiden lidstaten medegedeelde gegevens worden als
vertrouwelijk behandeld.
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TITEL II
DOUANEVERVOER
HOOFDSTUK 1
Algemene bepalingen
Artikel 309
In deze titel wordt verstaan onder
a)

vervoermiddel, onder andere:
— elk voertuig voor wegverkeer, aanhangwagen, oplegger,
— elke spoorwagon,
— elk schip of elke boot,
— elk luchtvaartuig,
— elke container in de zin van artikel 670, onder g);

b) kantoor van vertrek:
het douanekantoor waar het communautair douanevervoer begint;
c)

kantoor van doorgang:
— het douanekantoor van uitgang uit het douanegebied van de
Gemeenschap, wanneer tijdens het communautair douanevervoer
de zending dit grondgebied via een grens tussen een Lid-Staat en een
derde land verlaat;
— het douanekantoor van binnenkomst in het douanegebied van de
Gemeenschap, wanneer de goederen tijdens het communautair
douanevervoer over het grondgebied van een derde land worden
vervoerd;

d) kantoor van bestemming:
het douanekantoor waar de onder de regeling communautair douanevervoer geplaatste goederen ter beëindiging van het communautair
douanevervoer moeten worden aangebracht;
e)

kantoor van zekerheidstelling:
het douanekantoor waar een doorlopende of een forfaitaire zekerheid
wordt gesteld.
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f)

landen van de EVA:
ieder land van de EVA of ieder land dat tot de Overeenkomst van 20 mei
1987 met betrekking tot de regeling gemeenschappelijk douanevervoer (1) is toegetreden.
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HOOFDSTUK 2
Toepassingsgebied
Artikel 310
1. De regeling extern communautair douanevervoer, overeenkomstig artikel
91, lid 1, onder b), van het Wetboek, is van toepassing op communautaire
goederen
— waarvoor de douaneformaliteiten bij uitvoer zijn vervuld met het oog op
de toekenning van restituties bij de uitvoer naar derde landen in het kader
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;
of
— waarvoor de terugbetaling of de kwijtschelding van de rechten bij invoer
afhankelijk is gesteld van de voorwaarde dat zij uit het douanegebied van
de Gemeenschap worden wederuitgevoerd, in een douane-entrepot
(1) PB L 226 van 13. 8. 1987, blz. 2.
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worden opgeslagen, onder een andere douaneregeling dan het vrije
verkeer worden geplaatst of in een vrije zone of een vrij entrepot worden
opgeslagen
of
— die in het vrije verkeer worden gebracht in het kader van de regeling
actieve veredeling — terugbetalingssysteem— met het oog op latere
uitvoer in de vorm van veredelingsprodukten en waarvoor belanghebbende voornemens is overeenkomstig artikel 128 van het Wetboek een
verzoek tot terugbetaling in te dienen;
of
— waarop rechten of heffingen bij uitvoer van toepassing zijn en waarvoor
de douaneformaliteiten bij uitvoer naar derde landen in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn vervuld;
of
— die afkomstig zijn uit interventievoorraden en waarvan het gebruik en/of
de bestemming moeten worden gecontroleerd en waarvoor de douaneformaliteiten bij uitvoer naar derde landen in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn vervuld.
2. De in lid 1 bedoelde goederen die het douanegebied van de Gemeenschap
niet hebben verlaten, worden als communautaire goederen behandeld, voor
zover wordt aangetoond dat de aangifte ten uitvoer is geannuleerd en dat de
volgens de communautaire bepalingen bij het vertrek uit genoemd
douanegebied vereiste douaneformaliteiten, alsmede, in voorkomend geval,
de gevolgen van deze formaliteiten ongedaan zijn gemaakt.
Artikel 311
Onverminderd artikel 310, lid 1, geldt de regeling intern communautair
douanevervoer voor communautaire goederen:
a)

die over het grondgebied van een of meer landen van de Europese
Vrijhandelsassociatie (EVA) van de ene naar de andere plaats in het
douanegebied van de Gemeenschap worden vervoerd;

c)

die worden vervoerd:

!M13
!B

— van een gedeelte van het douanegebied van de Gemeenschap waar de
bepalingen van Richtlijn 77/388/EEG van toepassing zijn, naar een
ander gedeelte van het douanegebied van de Gemeenschap waar
voornoemde bepalingen niet van toepassing zijn,
— van een gedeelte van het douanegebied van de Gemeenschap waar de
bepalingen van Richtlijn 77/388/EEG niet van toepassing zijn, naar
een ander gedeelte van het douanegebied van de Gemeenschap waar
de voornoemde bepalingen wel van toepassing zijn,
— van een gedeelte van het douanegebied van de Gemeenschap waar de
bepalingen van Richtlijn 77/388/EEG niet van toepassing zijn, naar
een ander gedeelte van het douanegebied van de Gemeenschap waar
voornoemde bepalingen evenmin van toepassing zijn.
!M13

De in de eerste alinea, onder a), bedoelde goederen die uitsluitend over zee of
door de lucht worden vervoerd, behoeven niet verplicht onder de regeling
intern communautair douanevervoer te worden geplaatst.
!B

Artikel 312
Goederen waarop de regeling communautair douanevervoer van toepassing is,
kunnen over het grondgebied van een derde land dat geen EVA-land is,
worden vervoerd van de ene naar de andere plaats in het douanegebied van de
Gemeenschap, voor zover de doorvoer door dat derde land geschiedt onder
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geleide van één enkel in een Lid-Staat opgesteld transportbescheid; in dat
geval wordt de werking van die regeling op het grondgebied van het derde
land opgeschort.
HOOFDSTUK 3
!M13

Douanestatus van de goederen
!M7

Afdeling 1
Algemene bepalingen
!M13

Artikel 313
1. Onverminderd artikel 180 van het Wetboek en de in lid 2 van het
onderhavige artikel genoemde uitzonderingen, worden alle goederen die zich
in het douanegebied van de Gemeenschap bevinden, geacht communautaire
goederen te zijn, tenzij wordt vastgesteld dat zij geen communautaire status
hebben.
2. De volgende goederen worden niet geacht communautaire goederen te
zijn, tenzij de communautaire status ervan naar behoren overeenkomstig de
artikelen 314 tot en met 323 wordt aangetoond:
a)

overeenkomstig artikel 37 van het Wetboek het douanegebied van de
Gemeenschap binnengebrachte goederen;

b) tijdelijk opgeslagen of zich in een vrije zone dan wel in een vrij entrepot
bevindende goederen;
c)

zich onder een schorsende regeling bevindende goederen.

In afwijking van het bepaalde in de eerste alinea en in overeenstemming met
artikel 38, lid 5, van het Wetboek, worden goederen die op de volgende wijze
het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht, als communautaire goederen beschouwd, tenzij wordt vastgesteld dat zij geen
communautaire status hebben:
— door de lucht, na op een luchthaven van de Gemeenschap te zijn geladen
of overgeladen om naar een luchthaven in het douanegebied van de
Gemeenschap te worden vervoerd, voorzover dit vervoer onder dekking
van één enkel, in een lidstaat opgesteld transportbescheid heeft plaatsgevonden, of
— over zee, na te zijn vervoerd tussen in het douanegebied van de
Gemeenschap gelegen havens met een lijndienst waarvoor overeenkomstig de artikelen 313 bis en 313 ter een vergunning is verleend.
Artikel 313 bis
1. Onder „lijndienst” wordt verstaan, een dienst in het kader waarvan
schepen regelmatig goederen vervoeren tussen uitsluitend in het douanegebied van de Gemeenschap gelegen havens. Deze schepen mogen geen havens
buiten het douanegebied van de Gemeenschap aandoen, noch een vrije zone in
een zich in het douanegebied van de Gemeenschap bevindende haven.
2. De douaneautoriteiten kunnen het bewijs verlangen dat is voldaan aan de
bepalingen betreffende lijndiensten waarvoor een vergunning is verleend.
Wanneer de douaneautoriteiten vaststellen dat niet is voldaan aan de
bepalingen betreffende lijndiensten waarvoor een vergunning is verleend,
delen zij dit alle betrokken douaneautoriteiten onverwijld mede.
Artikel 313 ter
1. Op verzoek van een scheepvaartmaatschappij kunnen de douaneautoriteiten van de lidstaat op het grondgebied waarvan deze scheepvaartmaatschappij is gevestigd of een vertegenwoordiging heeft, in overeenstemming met andere betrokken lidstaten een vergunning voor de inrichting
van een lijndienst verlenen.
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2.

Dit verzoek bevat informatie betreffende:

a)

de betrokken havens;

b) de naam van de schepen waaraan vergunning is verleend om de
lijndiensten te onderhouden;
c)

alle andere door de douaneautoriteiten verlangde informatie en met name
de dienstregeling van de lijndienst.

3. Vergunningen worden slechts aan scheepvaartmaatschappijen verleend
die:
a)

in het douanegebied van de Gemeenschap zijn gevestigd of aldaar een
vertegenwoordiging hebben en waarvan de boekhouding voor de
bevoegde douaneautoriteiten toegankelijk is;

b) geen ernstige of herhaalde overtredingen van de douane- of belastingwetgeving hebben begaan;
c)

ten genoegen van de bevoegde autoriteiten kunnen aantonen dat zij een
lijndienst als omschreven in artikel 313 bis, lid 1, onderhouden;

d) zich ertoe verbinden dat zij:
— op de scheepvaartroutes die door de vergunning worden bestreken,
geen havens in derde landen of vrije zones in havens in het
douanegebied van de Gemeenschap zullen aandoen en evenmin in
volle zee geen goederen zullen overladen,
— het certificaat van de vergunning aan boord van het vaartuig zullen
bewaren en deze op verzoek van de bevoegde douaneautoriteiten aan
hen zullen overleggen.
4. De douaneautoriteiten bij wie een vergunningaanvraag is ingediend,
hierna „verzoekende autoriteiten” genoemd, delen dit mede aan de
douaneautoriteiten van de andere lidstaten op het grondgebied waarvan de
havens die in het kader van de lijndienst zullen worden aangedaan, zijn
gelegen, hierna „aangezochte autoriteiten” genoemd.
De aangezochte autoriteiten bevestigen de ontvangst van dit bericht.
De aangezochte autoriteiten delen binnen 60 dagen na ontvangst van het
bericht mede of zij al dan niet met de afgifte van een vergunning instemmen.
Elke weigering wordt met redenen omkleed. Bij ontstentenis van een
antwoord gegeven de verzoekende autoriteiten de vergunning af, die door de
andere betrokken lidstaten wordt aanvaard.
De verzoekende autoriteiten geven het certificaat van de vergunning af in een
of meer exemplaren naar gelang van het geval, overeenkomstig het in bijlage
42 bis opgenomen model en stellen de aangezochte autoriteiten van de andere
betrokken lidstaten ervan in kennis. Elk certificaat van de vergunning wordt
van een volgnummer voorzien om deze te kunnen identificeren. Het
volgnummer is voor alle exemplaren hetzelfde.
5. Zodra voor een lijndienst vergunning is verleend, rust op de scheepvaartmaatschappij de verplichting tot het onderhouden van die lijndienst. Elke
opheffing of wijziging van de kenmerken van de lijndienst waarvoor
vergunning is verleend, dient door de scheepvaartmaatschappij bij de
verzoekende autoriteiten te worden gemeld.
6. Intrekking van de vergunning of opheffing van de lijndienst wordt door
de verzoekende autoriteiten aan de aangezochte autoriteiten van de andere
betrokken lidstaten medegedeeld. Wijziging van de lijndienst wordt door de
verzoekende autoriteiten aan de aangezochte autoriteiten van de andere
betrokken lidstaten medegedeeld overeenkomstig de procedure in lid 4.
7. Indien een in artikel 313 bis, lid 1, bedoeld schip door toeval of door
overmacht ertoe wordt genoopt om goederen in volle zee over te laden of om
tijdelijk in een haven in een derde land of in een vrije zone van een haven in
het douanegebied van de Gemeenschap te verblijven, deelt de scheepvaartmaatschappij dit onverwijld mede aan de douaneautoriteiten van de volgende
havens van de betrokken lijndienst.
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Artikel 314
1. De communautaire status van de goederen die niet overeenkomstig artikel
313 als communautaire goederen worden aangemerkt, kan slechts overeenkomstig lid 2 worden aangetoond, indien zij:
a)

vanuit een andere lidstaat worden aangevoerd zonder het grondgebied
van een derde land te doorkruisen, of

b) over het grondgebied van een derde land vanuit een andere lidstaat
worden aangevoerd, mits dit vervoer onder dekking van één enkel, in een
lidstaat afgegeven transportbescheid is geschied, of
c)

in een derde land op een ander dan het oorspronkelijke transportmiddel
worden overgeladen en een nieuw transportbescheid is afgegeven, mits
een kopie van het oorspronkelijke, voor het vervoer van de lidstaat van
vertrek tot in de lidstaat van bestemming opgestelde transportbescheid bij
het nieuwe transportbescheid vergezelt. De douaneautoriteiten van het
kantoor van bestemming voeren dan in het kader van de administratieve
samenwerking tussen de lidstaten een controle achteraf uit om zich van
de juistheid van de op de kopie van het oorspronkelijke transportbescheid
aangebrachte gegevens te vergewissen.

2. Het bewijs van de communautaire status van de goederen kan slechts
worden geleverd:
a)

door een van de in de artikelen 315 tot en met 318 bedoelde documenten,
of

b) op de wijze voorzien in de artikelen 319 tot en met 323, of
c)

door het in Verordening (EEG) nr. 2719/92 van de Commissie (1)
bedoelde geleidedocument, of

d) het in artikel 325 bedoelde document, of
e)

door het in artikel 816 bedoelde document ten bewijze van de
communautaire status van de goederen, of

f)

door het in artikel 843 bedoelde controle-exemplaar T5.

3. De in lid 2 bedoelde documenten en andere bewijsmogelijkheden mogen
niet worden gebruikt voor de goederen waarvoor de formaliteiten bij uitvoer
zijn vervuld of die onder de regeling actieve veredeling, terugbetalingssysteem, worden geplaatst.
4. Wanneer de in lid 2 bedoelde documenten en andere bewijsmogelijkheden worden gebruikt voor de communautaire goederen die zijn voorzien van
verpakkingen die niet de communautaire status hebben, komt op het
document dat de verklaring van de communautaire status van de goederen
bevat, een van de volgende vermeldingen voor:
— envases N
— N-emballager
— N-Umschließungen
— Συσκευασ?α N
— N packaging
— emballages N
— imballaggi N
— N-verpakkingsmiddelen
— embalagens N
— N-pakkaus
— N förpackning
(1) PB L 276 van 19. 9. 1992, blz. 1.
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Artikel 315
!M13

1. Wanneer de communautaire status van de goederen door overlegging van
een T2L-document wordt aangetoond, wordt dit document overeenkomstig de
leden 2 tot en met 7 opgesteld.
1.bis Het bewijs van de communautaire status van de goederen die zijn
bestemd voor of van herkomst zijn uit een deel van het douanegebied van de
Gemeenschap waarop de bepalingen van Richtlijn 77/388/EEG niet van
toepassing zijn, wordt geleverd door overlegging van een T2LF-document

!B

De leden 2 tot en met 7 van het onderhavige artikel en de artikelen 316 tot en
met 324 zijn van overeenkomstige toepassing.
2. Het document T 2 L wordt gesteld op een formulier dat overeenstemt met
exemplaar nr. 4 of met exemplaar nr. 4/5 van het model in de bijlagen 31 en
32
Dit formulier wordt zo nodig aangevuld met een of meer aanvullende
formulieren die overeenstemmen met exemplaar nr. 4 of met exemplaar nr. 4/5
van het model in de bijlagen 33 en 34.
Wanneer de Lid-Staten het gebruik van aanvullende formulieren niet toestaan
bij de behandeling van aangiften door een geautomatiseerd systeem dat deze
aangiften ook vervaardigt, wordt dit formulier aangevuld met een of meer
formulieren die overeenstemmen met exemplaar nr. 4 of met exemplaar nr. 4/5
van het model in de bijlagen 31 en 32.
3. De belanghebbende brengt het teken „T 2 L” aan in het rechter deelvak
van vak 1 van het formulier en het teken „T 2 L bis” in het rechter deelvak van
vak 1 van het (de) aanvullende formulier(en).
4. Bij gebruik van een document T 2 L voor een zending die meer dan één
soort goederen omvat, kunnen de gegevens in verband met die goederen op
een of meer ladingslijsten in de zin van de artikelen 341, lid 2, tot en met 344,
lid 2, worden verstrekt in plaats van te worden vermeld in de vakken 31 „Colli
en omschrijving van de goederen”, 32 „Artikel nr.”, 35 „Brutomassa (kg) en,
in voorkomend geval, 33 „Goederencode”, 38 „Nettomassa (kg) en 44
„Bijzondere vermeldingen/voorgelegde stukken/certificaten en vergunningen” van het formulier dat voor het opstellen van het document T 2 L wordt
gebruikt.
Bij gebruik van ladingslijsten worden de genoemde rubrieken van het
formulier dat voor het opstellen van het document T 2 L wordt gebruikt, voor
invulling ongeschikt gemaakt.
5. Het bovenste gedeelte van het in artikel 342, onder b), bedoelde kader is
bestemd voor het teken „T 2 L”. Het onderste gedeelte van dit kader is
bestemd voor het visum van de douaneautoriteiten als bedoeld in artikel 316,
lid 2.
De kolom „Land van verzending/uitvoer” van de ladingslijst wordt niet
ingevuld.
6. De ladingslijst wordt in evenveel exemplaren overgelegd als het
document T 2 L waarop zij betrekking heeft.
7. Indien verscheidene ladingslijsten bij een zelfde document T 2 L worden
gevoegd, dienen zij door de belanghebbende van volgnummers te worden
voorzien; het aantal bijgevoegde ladingslijsten wordt vermeld in vak 4
„Ladingslijsten” van het formulier dat voor het opmaken van het document T
2 L wordt gebruikt.
Artikel 316
1. Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 394, wordt het document T
2 L in één exemplaar opgemaakt.
2. Het document T 2 L en, in voorkomend geval, het (de) document(en), T 2
L bis worden op verzoek van de belanghebbende door de douaneautoriteiten
van de Lid-;Staat van vertrek afgetekend. De aftekening dient de hierna
volgende gegevens te bevatten die, voor zover mogelijk, in vak C (Kantoor
van vertrek) van deze documenten worden vermeld:
a)

op het document T 2 L: de naam en het stempel van het kantoor van
vertrek, de handtekening van de bevoegde ambtenaar, de datum van de
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aftekening en hetzij een registratienummer hetzij het nummer van de
aangifte tot verzending indien een dergelijke aangifte noodzakelijk is;
b) op het document T 2 L bis: het nummer dat voorkomt op het document T
2 L. Dit nummer wordt aangebracht hetzij met een stempel waarin de
naam van het kantoor van de Lid-Staat van vertrek voorkomt, hetzij met
de hand. In dit laatste geval wordt bij het nummer het officiële stempel
van dit kantoor geplaatst.
Deze documenten worden aan de belanghebbende teruggegeven zodra de
formaliteiten in verband met de verzending van de goederen naar de Lid-Staat
van bestemming zijn vervuld.
Artikel 317
!M13

!B

1. De communautaire status van de goederen wordt overeenkomstig de
navolgende bepalingen aangetoond door overlegging van een factuur die of
een transportbescheid dat op die goederen betrekking heeft.
2. Op de in lid 1 bedoelde factuur of op het in lid 1 bedoelde
transportbescheid komen ten minste de naam en het volledige adres voor
van de afzender of van de aangever, indien deze laatste niet de afzender is,
alsmede het aantal, de soort, de merken en nummers van de colli, de
omschrijving van de goederen, de brutomassa in kilogram en, in voorkomend
geval, de nummers van de containers.
De aangever brengt op de factuur of op het transportbescheid op duidelijk
zichtbare wijze het teken „T 2 L” en zijn handtekening aan.
3. De factuur of het transportbescheid die of dat door de aangever is
ingevuld en ondertekend, wordt op diens verzoek door de douaneautoriteiten
van de Lid-Staat van vertrek afgetekend. Deze aftekening omvat de naam en
het stempel van het kantoor van vertrek, de handtekening van de bevoegde
ambtenaar, de datum van aftekening en hetzij een registratienummer hetzij het
nummer van de aangifte tot verzending of ten uitvoer indien een dergelijke
aangifte noodzakelijk is.

!M13

4. Indien de totale waarde van de communautaire goederen als vermeld op
de factuur die, of op het transportbescheid dat, overeenkomstig lid 2 van het
onderhavige artikel of overeenkomstig artikel 224 is ingevuld en ondertekend,
niet meer dans 10 000 ECU bedraagt, behoeft de aangever dit bescheid,
respectievelijk deze factuur niet ter aftekening aan de douaneautoriteiten van
de lidstaat van vertrek over te leggen.

!B

In dat geval dient de factuur of het transportbescheid, naast de in lid 2
genoemde gegevens, de gegevens van het kantoor van vertrek te bevatten.
5. Dit artikel is slechts van toepassing indien de factuur of het transportbescheid uitsluitend betrekking heeft op communautaire goederen.

!M13

Artkel 317 bis
1. Het bewijs van de communautaire status van de goederen wordt, op de in
de leden 2 en 3 aangegeven wijze, door het op die goederen betrekking
hebbende manifest van de scheepvaartmaatschappij geleverd.
2.

Dit manifest dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

a)

naam en volledig adres van de scheepvaartmaatschappij;

b) de naam van het schip;
c)

plaats en datum van lading van de goederen;

d) plaats van lossing van de goederen.
Voorts bevat het manifest voor elke zending:
a)

een verwijzing naar het cognossement of naar een ander handelsdocument;

b) aantal, aard, merktekens en nummers van de colli;
c)

de omschrijving van de goederen;
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d) de brutomassa in kilogram;
e)

in voorkomend geval, de nummers van de containers;

f)

de volgende tekens betreffende de douanestatus van de goederen:
— „C” voor als communautair aangegeven zendingen goederen,
— „F” voor zendingen goederen die zijn bestemd voor of van herkomst
zijn uit een deel van het douanegebied van de Gemeenschap waarop
de bepalingen van Richtlijn 77/388/EEG niet van toepassing zijn,
— „N” voor alle andere soorten zendingen.

3. Het door de scheepvaartmaatschappij naar behoren ingevulde en
ondertekende manifest wordt op verzoek van de scheepvaartmaatschappij
geviseerd door de douaneautoriteiten van de lidstaat van vertrek. Dit visum
bevat de naam en de stempelafdruk van het kantoor van vertrek, de
handtekening van de bevoegde beambte en de datum van visering.
!B

Artkel 318
Wanneer het document waarmee het communautaire karakter van de goederen
wordt aangetoond, achteraf wordt afgegeven, wordt daarop in rood één van de
volgende vermeldingen aangebracht:
— Expedido a posteriori,
— Udstedt efterfølgende,
— Nachträglich ausgestellt,
— Εκδοθν εκ των υστρων,
— Issued retroactively,
— Délivré a posteriori,
— Rilasciato a posteriori,
— Achteraf afgegeven,
— Emitido a posteriori,
!A1

— annettu jälkikäteen — utfärdat i efterhand,
— utfärdat i efterhand.
!B

Artikel 319
1. Wanneer goederen onder geleide van een carnet TIR of een carnet ATA
worden vervoerd, kan de aangever, ten einde het communautaire karakter van
deze goederen aan te tonen en onder voorbehoud van artikel 314, lid 2, op alle
daarvoor in aanmerking komende stroken van het gebruikte carnet, in het voor
de omschrijving van de goederen bestemde vak, op duidelijk zichtbare wijze
het teken „T 2 L” en zijn handtekening aanbrengen alvorens dit carnet ter
visering aan het kantoor van vertrek over te leggen. Het teken „T 2 L” wordt
op alle stroken waarop het is aangebracht, gewaarmerkt door het stempel van
het kantoor van vertrek en de handtekening van de bevoegde ambtenaar.
2. Wanneer het carnet TIR of het carnet ATA zowel betrekking heeft op
communautaire als op niet-communautaire goederen, worden deze twee
categorieën goederen afzonderlijk vermeld en wordt het teken „T 2 L” zo
aangebracht dat het duidelijk uitsluitend betrekking heeft op de communautaire goederen.
Artikel 320
Wanneer het communautaire karakter van een motorvoertuig voor vervoer
over de weg, dat in een Lid-Staat van de Gemeenschap is geregistreerd, moet
worden aangetoond, wordt dit voertuig geacht communautair te zijn:
a)

voor zover kentekenplaat en registratiebewijs zich bij het voertuig
bevinden en uit het registratiebewijs en eventueel de kentekenplaat
duidelijk blijkt dat dit voertuig het communautaire karakter bezit;

b) in de overige gevallen, overeenkomstig de artikelen 315 tot en met 323.
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Artikel 321
Indien het communautaire karakter van een goederenwagon die aan een
spoorwegmaatschappij van een Lid-Staat toebehoort, moet worden aangetoond, wordt deze goederenwagon geacht communautair te zijn:
a)

voor zover uit het codenummer en het eigendomsmerk (teken) op de
wagon duidelijk blijkt dat de wagon het communautaire karakter bezit;

b) in de overige gevallen, indien één van de in de artikelen 315 tot en met
318 bedoelde documenten wordt overgelegd.
Artikel 322
1. Indien het communautaire karakter moet worden aangetoond van
verpakkingen die kennelijk toebehoren aan een in een Lid-Staat gevestigde
persoon, die in het intracommunautaire goederenverkeer worden gebruikt en
die na gebruik leeg uit een andere Lid-Staat terugkeren, worden deze
verpakkingen geacht communautair te zijn:
a)

voor zover zij worden aangegeven als communautaire goederen en er
geen enkele twijfel bestaat omtrent de juistheid van deze aangifte;

b) in de overige gevallen, overeenkomstig de artikelen 315 tot en met 323.
2. De in lid 1 bedoelde vereenvoudiging wordt toegestaan voor houders,
verpakkingen, laadborden en ander soortgelijk materieel, met uitzondering
van containers in de zin van artikel 670.
Artikel 323
Indien het communautaire karakter moet worden aangetoond van goederen
die door reizigers worden medegevoerd of die zich in hun bagage bevinden,
worden deze goederen, mits zij niet voor commerciële doeleinden zijn
bestemd, als communautaire goederen beschouwd:
a)

voor zover zij als communautaire goederen worden aangegeven en er
geen enkele twijfel bestaat omtrent de juistheid van deze aangifte;

b) in de overige gevallen, overeenkomstig de artikelen 315 tot en met 322.

!M13

Artikel 323 bis
1. Wanneer, overeenkomstig artikel 91, lid 2, onder f), van het Wetboek,
niet-communautaire goederen door middel van postzendingen (postcolli
daaronder begrepen) van de ene plaats naar een andere plaats in het
douanegebied van de Gemeenschap worden verzonden, zijn de autoriteiten
van de lidstaat van verzending verplicht op de verpakkingen en op het
geleidedocument een etiket aan te brengen of te doen aanbrengen dat aan het
model in bijlage 42 beantwoordt.
2. Wanneer communautaire goederen door middel van postzendingen
(postcolli daaronder begrepen) naar of vanuit een deel van het douanegebied
van de Gemeenschap worden verzonden waarop de bepalingen van Richtlijn
77/388/EEG niet van toepassing zijn, zijn de douaneautoriteiten van de
lidstaat van verzending verplicht op de verpakkingen en op het geleidedocument een etiket aan te brengen of te doen aanbrengen dat aan het model in
bijlage 42 ter beantwoordt.
!B

Artikel 324
De douaneadministraties van de Lid-Staten verlenen elkaar bijstand met het
oog op de controle van de echtheid en de juistheid van de documenten en de
regelmatigheid van de middelen waarmee overeenkomstig dit hoofdstuk het
communautaire karakter van goederen wordt aangetoond.
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Afdeling 2
Bijzondere bepalingen betreffende zeevisserijprodukten en andere
produkten die door vaartuigen uit zee worden gewonnen
Artikel 325
1.

In deze afdeling wordt verstaan onder:

a)

„communautair vissersvaartuig”: een vaartuig dat in het tot het
douanegebied van de Gemeenschap behorend deel van het grondgebied
van een Lid-Staat is geregistreerd en ingeschreven, dat de vlag van een
Lid-Staat voert en dat zeevisserijprodukten vangt en ze eventueel aan
boord verwerkt;

b) „communautair fabrieksschip”: een vaartuig dat in het tot het
douanegebied van de Gemeenschap behorend deel van het grondgebied
van een Lid-Staat is geregistreerd of ingeschreven, dat de vlag van een
Lid-Staat voert en dat zelf geen zeevisserijprodukten vangt, maar ze wel
aan boord verwerkt.
2. Een overeenkomstig de artikelen 327 tot en met 337 opgesteld formulier
T2M dient te worden overgelegd ten bewijze van het communautaire karakter
van:
a)

produkten van de zeevisserij die buiten de territoriale wateren van een
niet tot het douanegebied van de Gemeenschap behorend land of gebied
door een communautair vissersvaartuig zijn gevangen,
en

b) goederen die aan boord van dit vaartuig of van een communautair
fabrieksschip uit deze produkten zijn verkregen, bij welke verwerking
eventueel andere communautaire goederen zijn gebruikt,
die eventueel van een communautaire verpakking zijn voorzien en bestemd
zijn om onder de in artikel 326 bedoelde voorwaarden het douanegebied van
de Gemeenschap te worden binnengebracht.
!M7

3. Het bewijs van het communautaire karakter van de zeevisserijprodukten
en van de andere produkten, die buiten de territoriale wateren van een niet tot
het douanegebied van de Gemeenschap behorend land of gebied zijn
gevangen of uit zee gewonnen door vaartuigen die de vlag van een Lid-Staat
voeren en die in het tot het douanegebied van de Gemeenschap behorende
deel van het gebied van een Lid-Staat zijn ingeschreven of geregistreerd, dan
wel van genoemde produkten die door vaartuigen van derde landen in de
wateren van het douanegebied van de Gemeenschap zijn gevangen of uit zee
gewonnen, wordt geleverd door het scheepsjournaal of elk ander bewijsmiddel.
Artkel 326
1. Het formulier T2M dient te worden overgelegd voor de in artikel 325, lid
2, bedoelde produkten en goederen die rechtstreeks naar het douanegebied
van de Gemeenschap worden vervoerd:
a)

door het communautaire vissersvaartuig dat deze produkten heeft
gevangen en eventueel verwerkt,
of

b) door een ander communautair vissersvaartuig of het communautaire
fabrieksschip dat de uit het onder a) bedoelde vaartuig overgeladen
produkten heeft verwerkt,
of
c)

door elk ander vaartuig waarop deze produkten of goederen vanuit de
onder a) en b) bedoelde vaartuigen zijn overgeladen, zonder dat deze op
dit vaartuig enige behandeling hebben ondergaan,
of

d) door een ander vervoermiddel waarmee de produkten of goederen worden
vervoerd onder dekking van een enkel vervoersdocument dat is opgesteld
in het niet tot het douanegebied van de Gemeenschap behorende land of
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gebied waar genoemde produkten en goederen uit de onder a), b) of c)
bedoelde vaartuigen zijn gelost.
Zodra het formulier T2M is overgelegd, kan het niet meer worden gebruikt ten
bewijze van het communautaire karakter van de produkten of goederen
waarop het betrekking heeft.
2. De douaneautoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de haven waar de
produkten en/of de goederen worden gelost vanuit het in lid 1, onder a),
genoemde vaartuig, kunnen dit artikel buiten toepassing laten wanneer er geen
twijfel bestaat over de oorsprong van deze produkten en/of goederen, of
ingeval de in artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de
Raad (1) genoemde aangifte van toepassing is.
!B

Artikel 327
1. Het formulier waarop het document T 2 M wordt opgemaakt dient
overeen te stemmen met het model in bijlage 43.
2. Het voor het origineel te gebruiken papier is houtvrij, zodanig gelijmd dat
het goed te beschrijven is en met een gewicht van ten minste 55 g per m2.
Beide zijden zijn voorzien van een groene, geguillocheerde onderdruk die
elke vervalsing met behulp van mechanische of chemische middelen zichtbaar
maakt.
3. De afmetingen van de formulieren T 2 M zijn 210 × 297 mm, waarbij in
de lengte een afwijking van ten hoogste 5 mm minder of 8 mm meer is
toegestaan.
4. Het formulier wordt gedrukt in één van de officiële talen van de
Gemeenschap, aangewezen door de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat
waartoe het vissersvaartuig behoort.
5. De formulieren T 2 M worden samengevoegd tot boekjes van tien
formulieren, waarbij elk formulier bestaat uit een origineel dat uit het boekje
kan worden gescheurd en een niet-uitscheurbare kopie die door doordruk
wordt verkregen. Op bladzijde 2 van de omslag van de boekjes komt de
toelichting voor die in bijlage 44 is opgenomen.
6. De formulieren T 2 M worden van volgnummers voorzien om ze van
elkaar te kunnen onderscheiden. Het origineel en de kopie dragen hetzelfde
nummer.
7. De Lid-Staten kunnen de boekjes met formulieren T 2 M zelf drukken en
samenvoegen of dit overlaten aan daartoe goedgekeurde drukkerijen. In het
laatste geval wordt op bladzijde 1 van de omslag van elk boekje en op het
origineel van elk formulier van deze goedkeuring melding gemaakt. Op
genoemde bladzijde 1 en het origineel van elk formulier worden bovendien de
naam en het adres van de drukker vermeld of wordt een teken aangebracht aan
de hand waarvan de drukker kan worden geïdentificeerd.
8. Het formulier T 2 M wordt in een van de officiële talen van de
Gemeenschap, hetzij met de schrijfmachine hetzij duidelijk leesbaar met de
hand met inkt en in blokletters, ingevuld. In het formulier mogen geen
doorhalingen of overschrijvingen voorkomen. Wijzigingen worden aangebracht door doorhaling van de onjuiste en, zo nodig, toevoeging van de
gewenste gegevens. Elke aldus aangebrachte wijziging wordt goedgekeurd
door de persoon die de verklaring heeft ondertekend waarin de wijziging
voorkomt.
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Artikel 328
Een boekje met formulieren T2M wordt op verzoek van de belanghebbende
afgegeven door het communautaire douanekantoor dat bevoegd is voor
toezicht op de thuishaven van het communautaire vissersvaartuig waarvoor dit
boekje is bestemd.
(1) PB nr. L 261 van 20. 10. 1993, blz. 1.
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Het boekje wordt eerst afgegeven nadat de belanghebbende de vakken 1 en 2
van alle formulieren in het boekje (originelen en kopieën) heeft ingevuld in de
taal waarin de formulieren zijn gesteld en de verklaring in vak 3 heeft
ingevuld en ondertekend. Bij de afgifte van dit boekje vult genoemd
douanekantoor vak B in van alle formulieren (originelen en kopieën) die het
boekje bevat.
Het boekje is twee jaar geldig vanaf de datum van afgifte die op bladzijde 2
van de omslag is vermeld. Bovendien blijkt de geldigheid van het boekje uit
het stempel dat in vak A van alle originelen en kopieën is aangebracht door de
instantie die bevoegd is voor de registratie van het communautaire vissersvaartuig waarvoor het boekje is bestemd.
Artikel 329
De kapitein van het communautaire vissersvaartuig vult vak 4 in, alsmede vak
6 indien de visserijprodukten aan boord zijn verwerkt. Hij vult de verklaring
in vak 9 van een formulier (origineel en kopie) in het boekje in en ondertekent
deze:
a)

bij elke overlading van de producten op een van de in artikel 326, lid 1,
onder b), bedoelde vaartuigen die deze produkten verwerken;

b) bij elke overlading van de produkten of goederen op elk ander vaartuig
dat ze rechtstreeks, zonder verwerking, naar een haven in het
douanegebied van de Gemeenschap vervoert of naar een andere haven
vanwaar ze naar het douanegebied van de Gemeenschap worden
vervoerd;
c)

bij het lossen van de produkten of goederen in een haven in het
douanegebied van de Gemeenschap, onverminderd artikel 326, lid 2;

d) bij het lossen van de produkten of goederen in een buiten het
douanegebied van de Gemeenschap gelegen haven vanwaar ze naar dit
douanegebied worden vervoerd.
De verwerking van de hierboven bedoelde produkten moet in het scheepsjournaal worden vermeld.
Artikel 330
De kapitein van het in artikel 326, lid 1, onder b), bedoelde vaartuig vult vak 6
in, alsmede de verklaring in vak 11 van het origineel van het formulier T2M
en ondertekent deze wanneer de goederen in een haven in het douanegebied
van de Gemeenschap worden gelost, wanneer de goederen in een buiten het
douanegebied van de Gemeenschap gelegen haven worden gelost van waaruit
ze naar dit dit douanegebied zullen worden vervoerd, of wanneer de goederen
daartoe op een ander vaartuig worden overgeladen.
De verwerking van de overgeladen produkten moet in het scheepsjournaal
worden vermeld.
Artikel 331
Bij de eerste overlading van de in artikel 329 onder a) of b) bedoelde
produkten of goederen wordt vak 10 van het formulier T2M (origineel en
kopie) ingevuld; bij een volgende overlading, als bedoeld in artikel 330, wordt
vak 12 van het origineel van het formulier T2M eveneens ingevuld. De
dienovereenkomstige verklaring van overlading moet door de twee betrokken
kapiteins worden ondertekend. De kapitein van het vaartuig waarop de
produkten of goederen zijn overgeladen behoudt het origineel van het
formulier T2M. Elke overlading wordt in het scheepsjournaal van beide
vaartuigen vermeld.
Artikel 332
1. Wanneer de produkten of goederen waarop het formulier T2M betrekking
heeft naar een niet tot het douanegebied van de Gemeenschap behorend land
of gebied worden vervoerd, is dit formulier slechts geldig indien de verklaring
in vak 13 van dit formulier door de douaneautoriteiten van dit land of gebied
is ingevuld en geviseerd.
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2. Ingeval bepaalde partijen produkten of goederen niet naar het douanegebied van de Gemeenschap worden vervoerd, worden de naam, de aard,
de brutomassa en de bestemming van deze produkten of goederen in het vak
„Opmerkingen” van het formulier T2M vermeld.
Artikel 333
1. Wanneer de produkten of goederen waarop het formulier T2M betrekking
heeft naar een niet tot het douanegebied van de Gemeenschap behorend land
of gebied worden vervoerd om van daaruit in deelzendingen naar het
douanegebied van de Gemeenschap te worden verzonden, gaat de belanghebbende of zijn vertegenwoordiger voor elke zending als volgt te werk:
a)

hij vermeldt, in het vak „Opmerkingen” van het oorspronkelijke
formulier T2M, aantal en aard van de colli, de brutomassa (in kg), de
bestemming van de zending en het nummer van het onder b) bedoelde
uittreksel;

b) hij stelt een „uittreksel” T2M op waartoe hij een origineel formulier
gebruikt uit het overeenkomstig artikel 328 afgegeven boekje met
formulieren T2M.
Ieder „uittreksel” en de bijbehorende kopie die in het boekje blijft,
moeten verwijzen naar het oorspronkelijke onder a) bedoelde formulier
T2M en moeten zijn voorzien van een van de volgende aantekeningen:
— Extracto
— Udskrift
— Auszug
— Απ@σπασµα
— Extract
— Extrait
— Estratto
— Uittreksel
— Extracto
— Ote
— Utdrag.
Op het formulier „uittreksel” T2M dat bij de deelzending blijft die naar het
douanegebied van de Gemeenschap wordt vervoerd, dienen in de vakken 4, 5,
6, 7 en 8 de naam, de aard, de GN-code en de hoeveelheid van de tot de
deelzending behorende produkten of goederen te worden vermeld. Bovendien
dient de verklaring in vak 13 te worden ingevuld en geviseerd door de
douaneautoriteiten van het land of gebied waar de produkten of goederen
hebben verbleven.
2. Zodra alle produkten of goederen waarop het in lid 1, onder a), bedoelde
formulier T2M betrekking heeft naar het douanegebied van de Gemeenschap
zijn verzonden, wordt de verklaring in vak 13 van dit formulier ingevuld en
door de in lid 1 bedoelde autoriteiten geviseerd. Bovendien wordt dit
formulier naar het in artikel 328 bedoelde douanekantoor gezonden.
3. Ingeval bepaalde produkten of goederen niet naar het douanegebied van
de Gemeenschap worden vervoerd, worden de naam, de aard, de brutomassa
en de bestemming van deze produkten of goederen in het vak „Opmerkingen”
van het oorspronkelijke formulier T2M vermeld.
Artikel 334
Elk formulier T2M, zowel het oorspronkelijke als het „uittreksel”, dient te
worden aangeboden bij het douanekantoor waar de produkten of goederen
waarop het betrekking heeft het douanegebied van de Gemeenschap worden
binnengebracht. Wanneer de produkten of goederen het douanegebied van de
Gemeenschap echter worden binnengebracht onder een douanevervoerregeling die buiten dit douanegebied is begonnen, wordt het formulier aan
het kantoor van bestemming van deze regeling aangeboden.
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Dit kantoor kan een vertaling van het formulier vragen. Het kan bovendien,
om de gegevens op het formulier T2M te controleren, om overlegging van
andere relevante documenten, en eventueel de scheepspapieren, verzoeken.
Dit kantoor vult vak C van het formulier T2M en van een kopie daarvan in. De
kopie wordt aan het in artikel 328 bedoelde douanekantoor toegezonden.
Artikel 335
Wanneer produkten of goederen waarop het formulier T2M betrekking heeft
naar een derde land worden vervoerd dat partij is bij de Overeenkomst inzake
gemeenschappelijk douanevervoer en bestemd zijn om van daaruit, in hun
geheel of in deelzendingen, onder een regeling „T2” naar het douanegebied
van de Gemeenschap te worden verzonden, wordt in het vak „Opmerkingen”
van het formulier T2M naar deze regeling verwezen, zulks in afwijking van de
artikelen 332, 333 en 334.
Wanneer alle produkten en goederen waarop het formulier T2M betrekking
heeft naar het douanegebied van de Gemeenschap zijn verzonden, wordt vak
13 van dit formulier door de douaneautoriteiten ingevuld en geviseerd. Een
kopie van het ingevulde formulier wordt naar het in artikel 328 bedoelde
douanekantoor verzonden.
In voorkomend geval is artikel 332, lid 2, van toepassing.
Artikel 336
Het boekje met formulieren T2M moet op elk verzoek van de douaneautoriteiten worden overgelegd.
Het in artikel 327 bedoelde boekje met formulieren T2M wordt onmiddellijk
ingeleverd bij het douanekantoor dat het heeft afgegeven, wanneer het
vaartuig waarop het betrekking heeft voordat alle formulieren zijn gebruikt,
niet meer aan de gestelde voorwaarden voldoet, of wanneer alle formulieren
die het bevat zijn gebruikt of wanneer de geldigheidsduur is verlopen.
Artikel 337
Artikel 324 is van overeenkomstige toepassing.
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HOOFDSTUK 4
Extern communautair douanevervoer
Afdeling 1
Procedure
Artikel 341
1. Voor het vervoer van goederen onder de regeling extern communautair
douanevervoer wordt overeenkomstig het bepaalde in deze afdeling een
aangifte T 1 gedaan. Onder aangifte T 1 wordt verstaan een aangifte gesteld
op een formulier dat overeenstemt met de modellen in de bijlagen 31 tot en
met 34 en dat overeenkomstig de in de bijlagen 37 en 38 bedoelde toelichting
wordt gebruikt.

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 133
!B

2. Ladingslijsten die gebaseerd zijn op het model in bijlage 45 mogen, onder
de in de artikelen 343, 344, 345 en 383 gestelde voorwaarden, als
beschrijvend gedeelte van de aangiften voor communautair douanevervoer
worden gebruikt. Dit gebruik laat verplichtingen inzake het vervullen van
formaliteiten in verband met regelingen voor verzending/uitvoer of regelingen
die in de Lid-Staat van bestemming van toepassing zijn en inzake de daarbij te
gebruiken formulieren onverlet.
Onder ladingslijst wordt verstaan elk handelsdocument dat aan de voorwaarden van de artikelen 342 tot en met 345, van artikel 383 en van de
artikelen 386, 387 en 388 voldoet.
Artikel 342
Op de ladingslijsten komen voor:
a)

het opschrift „ladingslijst”;

b) een vak van 70 × 55 mm, verdeeld in een bovenste deelvak van 70 × 15 mm
waarin het teken „T” wordt aangebracht, gevolgd door een van de in
artikel 346, lid 1, bedoelde vermeldingen, en een onderste deelvak van
70 × 40 mm waarin de in artikel 345, lid 3, bedoelde gegevens worden
vermeld;
c)

een aantal kolommen, in de hierna vermelde volgorde, waarvan het
opschrift als volgt luidt:
— Volgnummer,
— Merken, nummers, aantal en soort der colli, omschrijving van de
goederen,
— Land van verzending/uitvoer,
— Brutomassa (kg),
— Bestemd voor de administratie.

De belanghebbenden mogen de breedte van deze kolommen naar behoefte
aanpassen. De kolom met het opschrift „Bestemd voor de administratie” dient
echter een breedte van ten minste 30 mm te hebben. De belanghebbenden
kunnen voorts vrij beschikken over de andere dan de onder a), b) en c)
bedoelde ruimten.
Artikel 343
1.

Als ladingslijst wordt uitsluitend de voorzijde van het formulier gebruikt.

2.

Elke post op de ladingslijst wordt voorafgegaan door een volgnummer.

3. Elke post wordt in voorkomend geval gevolgd door de bijzondere
vermeldingen die volgens de communautaire wetgeving, met name die op het
gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zijn vereist, en door de
vermelding van de overgelegde stukken, certificaten en vergunningen.
4. Onmiddellijk onder de laatste vermelding wordt een horizontale lijn
getrokken en wordt het onbeschreven gedeelte onbruikbaar gemaakt.
Artikel 344
1. De douaneautoriteiten van elke Lid-Staat kunnen toestaan dat als
ladingslijsten in de zin van artikel 341, lid 2, lijsten worden gebruikt die
niet aan alle voorwaarden van de artikelen 341, lid 2, tweede alinea, en 342
voldoen.
Het gebruik van dergelijke lijsten kan slechts worden toegestaan wanneer:
a)

zij worden opgesteld door ondernemingen waarvan de administratie op
een geïntegreerd systeem voor elektronische of geautomatiseerde
gegevensverwerking berust;

b) zij zo zijn ontworpen en ingevuld dat zij zonder moeilijkheden door de
douaneautoriteiten kunnen worden gebruikt, en
c)

hierop, voor elke post, het aantal, de soort, de merken en nummers van de
colli, de omschrijving der goederen, het land van verzending/uitvoer
alsmede de brutomassa in kilogram zijn vermeld.
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2. Als ladingslijsten bedoeld in lid 1 kunnen eveneens worden gebruikt
lijsten waarin de goederen zijn beschreven en die met het oog op het vervullen
van de verzendings/ uitvoerformaliteiten zijn opgesteld, ook indien deze
lijsten zijn opgesteld door ondernemingen waarvan de administratie niet op
een geïntegreerd systeem voor elektronische of geautomatiseerde gegevensverwerking berust.
3. De douaneautoriteiten van elke Lid-Staat kunnen toestaan dat de
ondernemingen waarvan de administratie op een geïntegreerd systeem voor
elektronische of geautomatiseerde gegevensverwerking berust en die op grond
van de leden 1 en 2 reeds van lijsten van een speciaal model gebruik mogen
maken, deze lijsten eveneens gebruiken voor communautair douanevervoer
dat slechts op een enkele soort goederen betrekking heeft, voor zover zulks
met het oog op de automatiseringsprogramma’s van de betrokken ondernemingen noodzakelijk is.
Artikel 345
1. Wanneer de aangever de mogelijkheid benut ladingslijsten te gebruiken
voor een zending die verschillende soorten goederen omvat, worden de
vakken 15 „Land van verzending/uitvoer”, 33 „Goederencode”, 35 „Brutomassa (kg), 38 „Nettomassa (kg) en, in voorkomend geval, 44 „Bijzondere
vermeldingen/Voorgelegde stukken/Certificaten en vergunningenvan het voor
communautair douanevervoer gebruikte formulier onbruikbaar gemaakt en
mag vak 31 „Colli en omschrijving van de goederen” van dit formulier niet
worden ingevuld wat de merken, nummers, aantal en soort van de colli en de
omschrijving van de goederen betreft. Bij dit formulier kunnen geen
aanvullende formulieren worden gebruikt.
2. De ladingslijst wordt in evenveel exemplaren overgelegd als het formulier
voor communautair douanevervoer waarop de lijst betrekking heeft.
3. Bij geldigmaking van de aangifte wordt de ladingslijst van hetzelfde
nummer van geldigmaking voorzien als het formulier voor communautair
douanevervoer waarop de lijst betrekking heeft. Dit nummer wordt hetzij door
middel van met een stempel waarin de naam van het kantoor van vertrek
voorkomt, hetzij met de hand aangebracht. In dit laatste geval wordt bij het
nummer het officiële stempel van het kantoor van vertrek geplaatst.
De handtekening van een ambtenaar van het kantoor van vertrek is facultatief.
4. Indien verscheidene ladingslijsten bij een zelfde formulier voor
communautair douanevervoer worden gevoegd, worden daarop door de
aangever volgnummers vermeld; het aantal bijgevoegde ladingslijsten wordt
in vak 4 „Ladingslijsten” van genoemd formulier vermeld.
5. Een aangifte gesteld op een formulier van het enig document waarop in
het rechter deelvak van vak 1 het teken „T 1” of „T 2” is aangebracht, waarbij
een of meer ladingslijsten zijn gevoegd, geldt als aangifte voor extern
communautair douanevervoer respectievelijk aangifte voor intern communautair douanevervoer als bedoeld in artikel 341, lid 1, respectievelijk artikel 381.
Artikel 346
1. Bij gebruikmaking van de regeling extern communautair douanevervoer
brengt de aangever het teken „T 1”aan in het rechter deelvak van vak 1 van het
gebruikte formulier. Bij gebruik van aanvullende formulieren brengt de
aangever het teken „T 1 bis” aan in het rechter deelvak van vak 1 van het (de)
gebruikte aanvullende formulier(en).
Wanneer de Lid-Staten het gebruik van aanvullende formulieren niet toestaan
voor de behandeling van aangiften door een geautomatiseerd systeem, wordt
het formulier voor de aangifte voor communautair douanevervoer aangevuld
met een of meer formulieren die overeenstemmen met de modellen in de
bijlagen 31 en 32. In dit geval wordt in het rechter deelvak van vak 1 van deze
formulieren „T 1 bis” vermeld.
2. De aangifte T 1 wordt door de aangever ondertekend en in ten minste drie
exemplaren bij het kantoor van vertrek ingediend.
3. Wanneer de regeling communautair douanevervoer in de Lid-Staat van
vertrek aansluit op een andere douaneregeling, bevat de aangifte T 1 een
verwijzing naar deze voorafgaande regeling of naar de daarop betrekking
hebbende douanedocumenten.
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Artikel 347
1. Voor het laden van goederen bij verschillende kantoren van vertrek en
voor het lossen van goederen bij verschillende kantoren van bestemming kan
een zelfde vervoermiddel worden gebruikt.
2. In een zelfde aangifte T 1 mogen slechts goederen voorkomen die in of
op één enkel vervoermiddel zijn of worden geladen en die van een zelfde
kantoor van vertrek naar een zelfde kantoor van bestemming zullen worden
vervoerd.
Voor de toepassing van de eerste alinea worden de onderstaande vervoermiddelen als één enkel vervoermiddel beschouwd, mits zij met goederen zijn
of worden beladen die samen moeten worden vervoerd:
a)

een voertuig voor wegverkeer met een of meer aanhangwagens of
opleggers;

b) twee of meer aan elkaar gekoppelde spoorwagons;
c)

twee of meer schepen die één geheel vormen;

d) containers geladen op een vervoermiddel in de zin van dit artikel.
Artikel 348
1. Het kantoor van vertrek aanvaardt de aangifte T 1 en maakt haar geldig,
stelt de termijn vast waarbinnen de goederen aan het kantoor van bestemming
moeten worden aangebracht en treft de identificatiemaatregelen die het nodig
acht.
!M7

1 bis. Ingeval van toepassing van artikel 362 of zo de douaneautoriteiten dit
noodzakelijk achten, kan het kantoor van vertrek een te volgen route voor de
zending voorschrijven. De voorgeschreven route wordt slechts op verzoek van
de aangever gewijzigd door de douaneautoriteiten van de Lid-Staat waar de
zending zich in de loop van de voorgeschreven route bevindt. De
douaneautoriteiten vermelden de ter zake doende gegevens op het document
T1 en stellen de douaneautoriteiten van het kantoor van vertrek onverwijld
van de routewijziging in kennis.
De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om overtredingen en
onregelmatigheden te bestrijden en daarop doeltreffende sancties te stellen.

!B

1 ter. Ingeval van overmacht is het de vervoerder toegestaan van de
voorgeschreven route af te wijken. De zending en het document T1 dienen
onverwijld te worden aangeboden bij de dichtstbijzijnde douaneautoriteiten
van de Lid-Staat waar de zending zich bevindt. De douaneautoriteiten stellen
onverwijld het kantoor van vertrek van de routewijziging in kennis en
vermelden de ter zake doende gegevens op het document T1.
2. Het kantoor van vertrek tekent een en ander aan op het document T 1,
behoudt het voor dit kantoor bestemde exemplaar en overhandigt de overige
exemplaren aan de aangever of zijn vertegenwoordiger.
Artikel 349
1. De identificatie van de goederen wordt in het algemeen verzekerd door
middel van verzegeling.
2.

Verzegeling geschiedt:

a)

per laadruimte, wanneer het vervoermiddel overeenkomstig andere
voorschriften is goedgekeurd of door het kantoor van vertrek geschikt
is bevonden;

b) per collo, in de overige gevallen.
3. Als geschikt voor verzegeling per laadruimte kunnen worden aangemerkt
vervoermiddelen:
a)

die op eenvoudige en doeltreffende wijze kunnen worden verzegeld;

b) die zodanig zijn gebouwd dat geen goederen kunnen worden onttrokken
of toegevoegd zonder braak die zichtbare sporen achterlaat of zonder
verbreking van de verzegeling;
c)

die geen geheime ruimten bevatten waarin goederen kunnen worden
verborgen,
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en
d) waarvan de laadruimten gemakkelijk toegankelijk zijn voor de controle
door de douaneautoriteiten.
4. Het kantoor van vertrek kan van verzegeling afzien wanneer het, rekening
houdend met eventuele andere identificatiemaatregelen, mogelijk is aan de
hand van de omschrijving van de goederen in het document T 1 of de
bijgevoegde stukken, de goederen te identificeren.
Artikel 350
1. Het vervoer van de goederen vindt plaats onder geleide van de
exemplaren van het document T 1 die het kantoor van vertrek aan de
aangever of zijn vertegenwoordiger heeft afgegeven.
2. De exemplaren van het document T 1 worden op ieder verzoek van de
douaneautoriteiten overgelegd.
Artikel 351
Elke Lid-Staat doet de Commissie de lijst toekomen van de kantoren die
bevoegd zijn inzake communautair douanevervoer, onder vermelding van de
openingstijden van deze kantoren.
De Commissie deelt deze inlichtingen mede aan de overige Lid-Staten.
Artikel 352
1. De zending wordt onder overlegging van de exemplaren van het
document T 1 aan elk kantoor van doorgang aangebracht.
2. Bij elk kantoor van doorgang levert de vervoerder een kennisgeving van
doorgang in die is gesteld op een formulier dat overeenstemt met het model in
bijlage 46.
3. De kantoren van doorgang gaan niet tot onderzoek van de goederen over
behalve bij vermoeden van onregelmatigheden die tot misbruik kunnen
leiden.
4. Wanneer het vervoer plaatsvindt via een ander kantoor van doorgang dan
het in het document T 1 vermelde kantoor, zendt eerstbedoeld kantoor de
kennisgeving van doorgang onverwijld toe aan het in dit document vermelde
kantoor.
Artikel 353
Bij lading of lossing bij tussengelegen douaneautoriteiten worden de
exemplaren van het document T 1 die door het (de) kantoor (kantoren) van
vertrek zijn afgegeven, aan deze autoriteiten overgelegd.
Artikel 354
1. De in een document T 1 vermelde goederen kunnen, zonder dat opnieuw
aangifte behoeft te worden gedaan, in of op een ander vervoermiddel worden
overgeladen onder toezicht van de douaneautoriteiten van de Lid-Staat op
welks grondgebied de overlading plaatsvindt. In dat geval tekenen de
bevoegde autoriteiten een en ander aan op het document T 1.
2. De douaneautoriteiten kunnen, onder door hen vast te stellen voorwaarden, overlading zonder hun toezicht toestaan. In een dergelijk geval
tekent de vervoerder een en ander aan op het document T 1 en stelt hij de
bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat waar de overlading heeft plaatsgevonden daarvan in kennis met het oog op de waarmerking.
Artikel 355
1. Wanneer de verzegeling tijdens het vervoer buiten de wil van de
vervoerder wordt verbroken, verzoekt deze zo spoedig mogelijk de
douaneautoriteiten van de Lid-Staat waar het vervoermiddel zich bevindt
een proces-verbaal van bevinding op te maken. De handelende douaneautoriteit brengt zo mogelijk een nieuwe verzegeling aan
2. Wanneer de goederen ten gevolge van een ongeval op een ander
vervoermiddel moeten worden overgeladen, is artikel 354 van toepassing.
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3. Wanneer bij dreigend gevaar alle goederen of een deel ervan onmiddellijk
moeten worden gelost, kan de vervoerder eigenmachtig maatregelen nemen.
Hij maakt hiervan melding op het document T 1. Lid 1 is in dat geval van
toepassing.
4. Wanneer de vervoerder, wegens een ongeval of ten gevolge van een ander
voorval tijdens het vervoer, niet in staat is de in artikel 348 bedoelde termijn
in acht te nemen, stelt hij de in lid 1 bedoelde douaneautoriteit hiervan zo
spoedig mogelijk in kennis. Deze tekent een en ander aan op het document
T 1.
Artikel 356
1. De goederen worden, onder overlegging van het document T 1, aan het
kantoor van bestemming aangebracht.
2. Het kantoor van bestemming vermeldt op de exemplaren van het
document T 1 de resultaten van de verrichte controle, zendt onverwijld een
exemplaar terug naar het kantoor van vertrek en behoudt het andere
exemplaar.
3. Het communautair douanevervoer kan bij een ander dan het in het
document T 1 genoemde kantoor eindigen. Dit kantoor wordt dan kantoor van
bestemming.
!M7
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3 bis. In geval van toepassing van artikel 362 of zo de douaneautoriteiten dit
noodzakelijk achten, kan het kantoor van bestemming slechts op verzoek van
de aangever worden gewijzigd door de douaneautoriteiten van de Lid-Staat
waar de zending zich bevindt en met de toestemming van het kantoor van
vertrek. De douaneautoriteiten stellen het oorspronkelijk voorziene kantoor
van bestemming in kennis en vermelden de ter zake doende gegevens op het
document T1.
4. De door het kantoor van vertrek vastgestelde termijn waarbinnen de
goederen aan het kantoor van bestemming moeten worden aangebracht, is
bindend voor de douaneautoriteiten van de landen over het grondgebied
waarvan het communautair douanevervoer geschiedt en mag door deze niet
worden gewijzigd.
5. Wanneer de goederen na het verstrijken van de door het kantoor van
vertrek voorgeschreven termijn aan het kantoor van bestemming worden
aangebracht en het niet naleven van deze termijn te wijten is aan
omstandigheden welke ten genoegen van het kantoor van bestemming kunnen
worden aangetoond en die niet zijn toe te schrijven aan de vervoerder of de
aangever, wordt deze laatste geacht de voorgeschreven termijn in acht te
hebben genomen
Artikel 357
1. Aan degene die aan het kantoor van bestemming een document voor
communautair douanevervoer en de bijbehorende zending aanbiedt, wordt op
verzoek een ontvangstbewijs afgegeven.
2. Het formulier van het ontvangstbewijs waarin wordt verklaard dat een
document voor communautair douanevervoer en de bijbehorende zending bij
het kantoor van bestemming zijn aangeboden, stemt overeen met het model in
bijlage 47. Het ontvangstbewijs van het document voor communautair
douanevervoer kan echter worden gesteld op het model dat onderaan op de
achterzijde van het terugzendingsexemplaar van dit document voorkomt.
3. Het ontvangstbewijs wordt vooraf door de belanghebbende ingevuld. Het
mag, naast het voor het kantoor van bestemming bestemde vak, andere
vermeldingen met betrekking tot de zending bevatten. De aftekening van het
kantoor van bestemming geldt evenwel slechts voor de in genoemd vak
voorkomende vermeldingen.
Artikel 358
Elke Lid-Staat kan een of meer centrale instanties aanwijzen waaraan de
bevoegde kantoren van de Lid-Staat van bestemming de documenten moeten
terugzenden. De Lid-Staten die dergelijke instanties hebben aangewezen,
delen dit aan de Commissie mede onder opgave van de soort documenten die
worden teruggezonden. De Commissie geeft hiervan kennis aan de overige
Lid-Staten.
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Afdeling 2
Zekerheidstelling
Onderafdeling 1
Algemene bepalingen
Artikel 359
1. De in artikel 94, lid 1, van het Wetboek bedoelde zekerheid is geldig in de
gehele Gemeenschap.
2. De zekerheid kan of wel doorlopend voor verscheidene aangiften voor
communautair douanevervoer of wel per aangifte worden gesteld.
3. Behoudens artikel 373, lid 2, bestaat de zekerheidstelling in de
hoofdelijke verbintenis van elke derde natuurlijke of rechtspersoon die aan
de voorwaarden van artikel 195 van het Wetboek voldoet.
4. De in lid 3 bedoelde zekerheidstelling moet worden aangegaan bij een
akte van borgtocht die overeenstemt met het model in:
— bijlage 48, indien het een doorlopende zekerheid betreft,
— bijlage 49, indien het een zekerheid per aangifte betreft,
— bijlage 50, indien het een forfaitaire zekerheid betreft.
5. Wanneer dit volgens de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen of de gebruiken is vereist, kan elke Lid-Staat de akten van
borgtocht in een andere vorm doen opstellen, mits deze dezelfde gevolgen
hebben als de als model gegeven akten.
Onderafdeling 2
Doorlopende zekerheid
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Artikel 360
1. Van doorlopende zekerheid mag uitsluitend gebruik worden gemaakt
door personen die:
a)

zijn gevestigd in de Lid-Staat waar de zekerheid wordt gesteld;

b) tijdens de afgelopen zes maanden regelmatig, als aangever of als
verzender, van het communautaire douanevervoer gebruik hebben
gemaakt, of van wie, voorzover bij de douaneautoriteiten bekend, de
financiële situatie gezond is, zodat zij aan hun verplichtingen kunnen
voldoen;
c)

niet ernstig en herhaald inbreuk op de douane- of belastingwetgeving
hebben gepleegd.

2. Een doorlopende zekerheid wordt gesteld bij een kantoor van zekerheidstelling.
3. Het kantoor van zekerheidstelling stelt het bedrag van de zekerheid vast,
aanvaardt de verbintenis van de borg en verleent de toestemming op grond
waarvan de aangever, binnen de grenzen van de zekerheid, elk communautair
douanevervoer kan verrichten, ongeacht het kantoor van vertrek.
4. Aan een ieder die toestemming heeft verkregen, wordt, onder de in de
artikelen 363 tot en met 366 vastgestelde voorwaarden, een of meer
certificaten van borgtocht afgegeven, die gesteld zijn op een formulier dat
overeenstemt met het model in bijlage 51.
5. Ieder document T1 bevat een verwijzing naar het certificaat van
borgtocht.
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6. Het kantoor van zekerheidstelling trekt de toestemming voor de
toepassing van de doorlopende zekerheid in wanneer niet langer wordt
voldaan aan de voorwaarden van lid 1.
Artikel 361
!M9

1. Het bedrag van de doorlopende zekerheid is gelijk aan 100 % van het
bedrag van de verschuldigde rechten, heffingen en belastingen, met een
minimum van 7 000 ecu, overeenkomstig lid 4, behalve de in lid 2 bedoelde
gevallen.
2. De douaneautoriteiten van de Lid-Staten kunnen echter bepalen dat de
doorlopende zekerheid ten minste 30 % bedraagt van het bedrag van de
verschuldigde rechten, heffingen en belastingen, met een minimum van 7 000
ecu, overeenkomstig lid 4, op voorwaarde dat:
— de ondernemer gedurende twee jaar geregeld communautair douanevervoer heeft verricht overeenkomstig de doorlopende-zekerheidsregeling;
— hij in die periode al zijn verplichtingen steeds is nagekomen;
— die beperkte zekerheid ten minste het bedrag van de douaneschuld dekt;
— de goederen niet voorkomen op de lijst in bijlage 52 en niet uitgesloten
zijn van de doorlopende zekerheid.
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3. De in lid 2 bedoelde uitzondering is niet van toepassing indien niet langer
aan de daarin genoemde voorwaarden is voldaan.
"M9 4. 3 Het kantoor van zekerheidstelling maakt, voor een periode van
een week, een raming van:

a) de verzendingen die hebben plaatsgevonden;
b) de verschuldigde rechten en heffingen, waarbij rekening wordt gehouden
met het hoogste bedrag dat in een van de betrokken landen verschuldigd
kan zijn.
Deze raming wordt verricht op grond van de handels- en boekhoudkundige
documenten van de belanghebbende, betreffende de tijdens het afgelopen jaar
vervoerde goederen; het verkregen bedrag wordt vervolgens gedeeld door 52.
Ingeval er aanvragers zijn voor het gebruik van de doorlopende zekerheid,
stelt het kantoor van zekerheidstelling in samenwerking met de betrokkene op
basis van de reeds beschikbare gegevens een raming op van de hoeveelheden,
de waarde en de heffingen die van toepassing zijn op de goederen die tijdens
een bepaalde periode worden vervoerd. Het kantoor van zekerheidstelling
bepaalt door middel van extrapolatie de verwachte waarde van en de
verschuldigde belastingen op de goederen die gedurende een periode van een
week worden vervoerd.
"M9 5. 3 Het kantoor van zekerheidstelling herziet jaarlijks het bedrag
van de doorlopende zekerheid, waarbij vooral rekening wordt gehouden met
de inlichtingen die zijn verkregen van de kantoren van vertrek, en past
zonodig het bedrag aan.

Artikel 362

!M13

1. Hetzij op initiatief van de Commissie hetzij op verzoek van een Lid-Staat
wordt de toepassing van de doorlopende zekerheid tijdelijk verboden,
wanneer zij is bedoeld ter dekking van extern communautair douanevervoer
betreffende goederen die het voorwerp vormen van een besluit van de
Commissie, volgens de procedure van het Comité, op grond waarvan deze
goederen worden geacht een verhoogd risico op fraude in te houden.
2. De uitsluiting van goederen van het systeem van de doorlopende
zekerheid wordt beperkt tot een tijdvak van twaalf maanden, tenzij de
Commissie overeenkomstig de procedure van het comité tot verlenging ervan
besluit.
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Artikel 362 bis
Voor extern communautair douanevervoer betreffende goederen waarop
artikel 362 van toepassing is, gelden de volgende maatregelen:
a)

de GN-code dient op het document T1 te worden vermeld;
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b) op alle exemplaren van het betrokken document T1 wordt schuin over het
document in rood een van de volgende vermeldingen aangebracht. Deze
vermelding heeft een minimumformaat van 100 bij 10 millimeter:
— Artículo 362 del Reglamento (CEE) no 2454/93
— Forordning (EØF) nr. 2454/93, artikel 362
— Artikel 362 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93
— ’Αρθρο 362 του κανονισµοB (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93
— Article 362 of Regulation (EEC) No 2454/93
— Article 362 du règlement (CEE) no 2454/93
— Articolo 362 del regolamento (CEE) n. 2454/93
— Artikel 362 van Verordening (EEG) nr. 2454/93
— Artigo 362o do Regulamento (CEE) no 2454/93
— Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 362 artikla
— Förordning (EEG) nr 2454/93 artikel 362;
c)

terugzendingsexemplaren van documenten T1 die deze vermelding
bevatten, dienen naar het kantoor van vertrek te worden teruggezonden
uiterlijk op de eerste werkdag nadat de zending en het document T1 bij
het kantoor van bestemming zijn aangebracht.
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Artikel 363
1. Bij de afgifte van het certificaat van borgtocht of op enig ander ogenblik
tijdens de geldigheidsduur van dit certificaat vermeldt de aangever, onder zijn
verantwoordelijkheid, op de achterzijde van het certificaat welke personen hij
heeft gemachtigd in zijn naam aangiften voor communautair douanevervoer te
ondertekenen. Elke vermelding omvat de naam en de voornaam van de
gevolmachtigde en een voorbeeld van diens handtekening. Elke vermelding
van een gevolmachtigde wordt door de aangever ondertekend. Het staat de
aangever vrij de vakken die hij niet wenst te gebruiken, onbruikbaar te maken.
2. De aangever kan de vermelding van de naam van een gevolmachtigde op
de achterzijde van het certificaat te allen tijde ongedaan maken.
Artikel 364
Elke persoon die op de achterzijde van een aan een kantoor van vertrek
overgelegd certificaat van borgtocht is vermeld, wordt geacht gevolmachtigd
vertegenwoordiger van de aangever te zijn.
Artikel 365
De geldigheidsduur van het certificaat van borgtocht bedraagt ten hoogste
twee jaar. Deze geldigheidsduur kan echter door het kantoor van zekerheidstelling eenmaal met een nieuwe termijn van niet meer dan twee jaar worden
verlengd.
Artikel 366
Bij opzegging van de overeenkomst van borgtocht is de aangever gehouden
alle nog geldige certificaten van borgtocht die aan hem zijn afgegeven
onverwijld in te leveren bij het kantoor van zekerheidstelling.
De Lid-Staten delen de Commissie de gegevens mede van de geldige, niet
ingeleverde certificaten. De Commissie geeft hiervan kennis aan de andere
Lid-Staten.
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Onderafdeling 3
Forfaitaire zekerheidstelling
Artikel 367
1. Iedere Lid-Staat kan toestaan dat de borg per aangifte, bij één enkele akte
en voor een vast bedrag van 7 000 ecu, de betaling waarborgt van de rechten
en andere heffingen die eventueel verschuldigd worden naar aanleiding van
communautair douanevervoer dat onder zijn aansprakelijkheid plaatsvindt,
ongeacht de persoon van de aangever. Deze bepaling is van toepassing
onverminderd artikel 368.
2. De forfaitaire zekerheid wordt gesteld bij een kantoor van zekerheidstelling.
Artikel 368
1. Afgezien van de in de leden 2 en 3 bedoelde gevallen mag het kantoor
van vertrek geen hogere zekerheid eisen dan het forfaitaire bedrag van 7 000
ecu per aangifte voor communautair douanevervoer, ongeacht het bedrag van
de rechten en andere heffingen die van toepassing zijn op de goederen waarop
een bepaalde aangifte betrekking heeft.
!M5

2. Wanneer het vervoer van goederen wegens bijzondere omstandigheden
verhoogde risico’s met zich brengt waardoor de zekerheid van 7 000 ecu
ontoereikend is, eist het kantoor van vertrek een hogere zekerheid die het
veelvoud van 7 000 ecu bedraagt dat nodig is als zekerheid voor de rechten en
andere heffingen en belastingen over de totale hoeveelheid te verzenden
goederen.
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Vervoer wordt in het bijzonder geacht verhoogde risico’s met zich te brengen
wanneer het goederen betreft waarop, in het geval van toepassing van een
doorlopende zekerheid, de bepalingen van artikel 360 of van artikel 361, punt
2, van toepassing zijn.
In het bijzonder wordt aangenomen dat aan een vervoersoperatie verhoogde
risico’s zijn verbonden wanneer zij goederen betreft waarop met betrekking
tot het gebruik van de doorlopende zekerheid artikel 362 van toepassing is.
3. "M5 Bovendien geeft het vervoer van de in de lijst van bijlage 52
genoemde goederen aanleiding tot een verhoging van de forfaitaire zekerheid,
indien de hoeveelheid te vervoeren goederen groter is dan die welke
overeenkomt met het forfaitaire bedrag van 7 000 ecu 3
In dat geval wordt het forfaitaire bedrag gebracht op het veelvoud van 7 000
ecu dat nodig is als zekerheid voor de hoeveelheid te verzenden goederen.
4. In de in de leden 2 en 3 bedoelde gevallen moet de aangever bij het
kantoor van vertrek het met het geëiste veelvoud van 7 000 ecu overeenkomende aantal bewijzen van forfaitaire zekerheidstelling inleveren.
Artikel 369
1. Wanneer de aangifte voor communautair douanevervoer ook op andere
goederen dan die welke in de in bijlage 52 vermelde lijst zijn opgenomen,
betrekking heeft, worden de bepalingen inzake de forfaitaire zekerheidstelling
toegepast alsof voor beide categorieën goederen afzonderlijk aangifte wordt
gedaan.
2. Wanneer de waarde of de hoeveelheid van een van beide categorieën
goederen betrekkelijk gering is, wordt, in afwijking van lid 1, met deze
categorie geen rekening gehouden.
Artikel 370
1. De aanvaarding van de verbintenis van de borg door het kantoor van
zekerheidstelling betekent dat de borg gemachtigd is, onder de in de akte van
borgtocht vastgestelde voorwaarden, het vereiste bewijs of de vereiste
bewijzen van forfaitaire zekerheidstelling af te geven aan personen die vanuit
het kantoor van vertrek van hun keuze als aangever communautair
douanevervoer willen verrichten.
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2. Het formulier waarop het bewijs van forfaitaire zekerheidstelling wordt
gesteld, stemt overeen met het model in bijlage 54. De vermeldingen op de
achterzijde van dit model mogen echter ook op de voorzijde voorkomen, in
het bovenste deel vóór de vermelding „Afgegeven door” de overige daarna
volgende vermeldingen blijven ongewijzigd.
3. Per bewijs van forfaitaire zekerheidstelling verbindt de borg zich tot een
bedrag van 7 000 ecu.
4. Onverminderd de artikelen 368 en 371 mag de aangever per bewijs van
forfaitaire zekerheidstelling eenmaal communautair douanevervoer verrichten. Het bij het kantoor van vertrek ingeleverde bewijs wordt aldaar bewaard.
Artikel 371
De borg kan bewijzen van forfaitaire zekerheidstelling afgeven:
— die niet geldig zijn voor het communautair douanevervoer van de in
bijlage 52 genoemde goederen,
en
— die tot maximaal zeven bewijzen per vervoermiddel in de zin van artikel
347, lid 2, kunnen worden gebruikt voor andere dan de bij het eerste
streepje bedoelde goederen.
Daartoe brengt de borg op het bewijs of de bewijzen van forfaitaire
zekerheidstelling die hij afgeeft, diagonaal en in hoofdletters, een van de
volgende aantekeningen aan:
— VALIDEZ LIMITADA; APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 371 DEL
REGLAMENTO (CEE) No 2454/93,
— BEGRÆNSET GYLDIGHED — ARTIKEL 371, I FORORDNING
(EØF) Nr. 2454/93,
— BESCHRÄNKTE GELTUNG — ARTIKEL 371 DER VERORDNUNG
(EWG) Nr. 2454/93,
— ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 371
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93,
— LIMITED VALIDITY — APPLICATION OF ARTICLE 371 OF
REGULATION (EEC) No 2454/93,
— VALIDITÉ LIMITÉE — APPLICATION DE L’ARTICLE 371 DU
RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93,
— VALIDITÁ LIMITATA — APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 371
DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93,
— BEPERKTE GELDIGHEID — TOEPASSING VAN ARTIKEL 371 VAN
VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93,
!A1

— VOIMASSA RAJOITETUSTI: ASETUKSEN (ETY) N:o 2454/93 371
ARTIKLAA SOVELLETTU — BEGRÄNSAD GILTIGHET — TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371, FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93,
— BEGRÄNSAD GILTIGHET — TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371
FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93,
!B

— VALIDADE LIMITADA; APLICAÇÃO DO ARTIGO 371o DO
REGULAMENTO (CEE) No 2454/93.
Artikel 372
De opzegging van een overeenkomst van borgtocht wordt door de Lid-Staat
waaronder het kantoor van zekerheidstelling ressorteert, onverwijld aan de
overige Lid-Staten medegedeeld.
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Onderafdeling4
Zekerheid per aangifte
Artikel 373
1. Wanneer per aangifte voor communautair douanevervoer zekerheid wordt
gesteld, geschiedt dit bij het kantoor van vertrek. Dit kantoor stelt het bedrag
van de zekerheid vast.
2. De in lid 1 bedoelde zekerheid kan in geld worden gesteld bij het kantoor
van vertrek. In dat geval wordt zij terugbetaald wanneer het document T 1 bij
het kantoor van vertrek wordt aangezuiverd.
Onderafdeling 5
Gemeenschappelijke bepaling voor de onderafdelingen 1 tot en met 4
Artikel 374
In aanvulling op het in artikel 199, lid 1, van het Wetboek bedoelde geval is de
borg eveneens van zijn verplichtingen ontslagen na het verstrijken van een
termijn van twaalf maanden na de datum van geldigmaking van de aangifte
T 1, indien hij niet door de douaneautoriteiten van de Lid-Staat van vertrek in
kennis is gesteld van de niet-zuivering van het document T 1.
Wanneer de borg, binnen de in de eerste alinea bedoelde termijn, door de
douaneautoriteiten in kennis wordt gesteld van de niet-zuivering van het
document T 1, wordt hem bovendien medegedeeld dat hij verplicht is of
verplicht kan worden de bedragen te voldoen waarvoor hij ten aanzien van het
betrokken communautair douanevervoer aansprakelijk is. Deze kennisgeving
dient binnen een termijn van drie jaar na geldigmaking van de aangifte T 1
aan de borg te worden gedaan. Indien hij deze kennisgeving niet binnen
bovengenoemde termijn ontvangt, is de borg eveneens van zijn verplichtingen
ontslagen.
Onderafdeling 6
Vrijstelling van zekerheidstelling
Artikel 375
1. Ten einde vrijstelling te verkrijgen van de verplichting tot zekerheidstelling bij communautair douanevervoer, gaat de belanghebbende een
verbintenis aan overeenkomstig artikel 95, lid 2, onder e), van het Wetboek
en het model in de bijlage 55.
2. Wanneer de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen of
gebruiken zulks vereisen, kan elke Lid-Staat toestaan dat de verbintenis van
de belanghebbende in een andere vorm wordt aangegaan, mits deze dezelfde
gevolgen heeft als de als model opgenomen verbintenis.
Artikel 376
1. De vrijstelling van de verplichting tot zekerheidstelling geldt overeenkomstig artikel 95, lid 3, van het Wetboek, niet voor goederen:
a)

waarvan de totale waarde meer dan 100 000 ecu per zending bedraagt,
of

!M13

b) die op de lijst in bijlage 52 voorkomen als goederen welke een verhoogd
risico met zich brengen, indien de in kolom 3 aangegeven hoeveelheden
worden overschreden.
!M7

2. De ontheffing van de verplichting tot zekerheidstelling is niet van
toepassing wanneer overeenkomstig artikel 362 het gebruik van de doorlopende zekerheid is verboden.
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Artikel 377
1. Bij vrijstelling van de verplichting tot zekerheidstelling wordt op de
desbetreffende aangifte voor communautair douanevervoer T 1 verwezen naar
het in artikel 95, lid 4, van het Wetboek bedoelde certificaat.
2. Het certificaat inzake vrijstelling wordt gesteld op een formulier dat
overeenstemt met het model in bijlage 57.
3. Bij de afgifte van het certificaat inzake vrijstelling van zekerheidstelling
of op enig ander ogenblik tijdens de geldigheidsduur van dit certificaat
vermeldt de aangever, onder zijn verantwoordelijkheid, op de achterzijde van
het certificaat welke personen hij heeft gemachtigd in zijn naam aangiften
voor communautair douanevervoer te ondertekenen. Elke vermelding omvat
de naam en de voornaam van de gevolmachtigde en een voorbeeld van diens
handtekening. Elke vermelding van een gevolmachtigde wordt door de
aangever ondertekend. Het staat de aangever vrij de vakken die hij niet wenst
te gebruiken, onbruikbaar te maken.
De aangever kan de vermelding van de naam van een gevolmachtigde op de
achterzijde van het certificaat te allen tijde ongedaan maken.
4. Elke persoon die is vermeld op de achterzijde van een aan een kantoor
van vertrek overgelegd certificaat inzake vrijstelling van zekerheidstelling
wordt geacht de gevolmachtigde vertegenwoordiger van de aangever te zijn.
5. De geldigheidsduur van het certificaat inzake vrijstelling van zekerheidstelling bedraagt ten hoogste twee jaar. Deze geldigheidsduur kan echter door
de autoriteiten die de vrijstelling hebben verleend, eenmaal met een nieuwe
termijn van niet meer dan twee jaar worden verlengd.
6. Bij intrekking van de vrijstelling van zekerheidstelling is de aangever
gehouden alle nog geldige certificaten inzake vrijstelling van zekerheidstelling die aan hem zijn afgegeven, onverwijld in te leveren bij de autoriteiten
die de ontheffing hebben verleend.
De Lid-Staten delen de Commissie de gegevens mede van de geldige niet
ingeleverde certificaten.
De Commissie geeft hiervan kennis aan de andere Lid-Staten.
Afdeling 3
Onregelmatigheden en bewijs van de regelmatigheid van het douanevervoer
Artikel 378
1. Wanneer een zending niet bij het kantoor van bestemming is aangebracht
en de plaats van de overtreding of onregelmatigheid niet kan worden
vastgesteld, wordt deze overtreding of onregelmatigheid, onverminderd artikel
215 van het Wetboek, geacht te zijn begaan:
— in de Lid-Staat waaronder het kantoor van vertrek ressorteert,
of
— in de Lid-Staat waaronder het kantoor van doorgang bij binnenkomst in
de Gemeenschap ressorteert en waaraan een kennisgeving van doorgang
is afgegeven,
tenzij, binnen een nader te bepalen termijn als voorzien in artikel 379, lid 2,
ten genoegen van de douaneautoriteiten het bewijs wordt geleverd van de
regelmatigheid van het communautair douanevervoer of van de plaats waar de
overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan.
2. Indien, bij gebreke van een dergelijk bewijs, de overtreding of
onregelmatigheid geacht blijft te zijn begaan in de Lid-Staat van vertrek of
in de Lid-Staat van binnenkomst als bedoeld in lid 1, tweede streepje, worden
de rechten en andere heffingen op de betrokken goederen door deze Lid-Staat
volgens de communautaire of nationale bepalingen geïnd.
3. Indien, binnen drie jaar na geldigmaking van de aangifte T 1, kan worden
vastgesteld in welke Lid-Staat de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan, gaat deze Lid-Staat overeenkomstig de communautaire of
nationale bepalingen over tot de inning van de rechten en heffingen op de
betrokken goederen (met uitzondering van die welke overeenkomstig lid 2 als
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eigen middelen van de Gemeenschap werden geïnd). De aanvankelijk geïnde
rechten en heffingen worden terugbetaald (met uitzondering van die welke als
eigen middelen van de Gemeenschap werden geïnd) zodra het bewijs van deze
inning is geleverd.
4. De zekerheid die ten behoeve van het communautair douanevervoer werd
gesteld, wordt eerst vrijgegeven na afloop van voornoemde termijn van drie
jaar, of eventueel na betaling van de rechten en heffingen die van toepassing
zijn in de Lid-Staat waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk is
begaan.
De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om overtredingen en
onregelmatigheden te bestrijden en daar doeltreffende sancties op te stellen.
Artikel 379
1. Wanneer een zending niet bij het kantoor van bestemming is aangebracht
en de plaats van de overtreding of onregelmatigheid niet kan worden
vastgesteld, deelt het kantoor van vertrek dit zo spoedig mogelijk mede aan de
aangever, doch uiterlijk binnen elf maanden na geldigmaking van de aangifte
voor communautair douanevervoer.
2. In de in lid 1 bedoelde kennisgeving wordt onder andere de termijn
vermeld waarbinnen bij het kantoor van vertrek, ten genoegen van de
douaneautoriteiten, het bewijs moet worden geleverd van de regelmatigheid
van het communautair douanevervoer of van de plaats waar de overtreding of
onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan. Deze termijn bedraagt drie
maanden na de in lid 1 bedoelde kennisgeving. Indien het bewijs na het
verstrijken van deze termijn niet is geleverd, gaat de bevoegde Lid-Staat over
tot de inning van het verschuldigde bedrag aan rechten en andere heffingen.
In de gevallen waarin deze Lid-Staat niet de Lid-Staat is waarin het kantoor
van vertrek is gelegen, stelt het kantoor van vertrek deze Lid-Staat daarvan
onverwijld in kennis.
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Artikel 380
Het bewijs van de regelmatigheid van het communautair douanevervoer in de
zin van artikel 378, lid 1, wordt ten genoegen van de douaneautoriteiten
geleverd:
a)

door overlegging van een door de douaneautoriteiten geviseerd douaneof handelsdocument, waaruit blijkt dat de betrokken goederen bij het
kantoor van bestemming of, bij toepassing van artikel 406, bij de
toegelaten geadresseerde werden aangebracht. Dit document dient
voldoende gegevens ter identificatie van de goederen te bevatten;
of

b) door overlegging van een douanedocument waarmee de goederen onder
een douaneregeling in een derde land zijn geplaatst, dan wel een kopie of
een fotokopie daarvan; deze kopie of fotokopie dient voor conform te
worden gewaarmerkt, hetzij door de instantie die het origineel heeft
geviseerd, hetzij door de autoriteiten van het betrokken derde land, hetzij
door de autoriteiten van een Lid-Staat. Dit document dient voldoende
gegevens ter identificatie van de betrokken goederen te bevatten.
!B

HOOFDSTUK 5
Intern communautair douanevervoer
Artikel 381
1. Voor het vervoer van goederen met toepassing van de regeling intern
communautair douanevervoer wordt een aangifte T 2 ingediend. Onder
aangifte T 2 wordt verstaan een aangifte gesteld op een formulier dat
overeenstemt met het model in de bijlagen 31 tot en met 34 en dat
overeenkomstig de toelichting in bijlage 37 wordt gebruikt.
!M13

1 bis. Wanneer een T2-aangifte voor de in artikel 311, onder c), bedoelde
goederen wordt ingediend, dient in het derde deelvak van vak 1 van het
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formulier dat met de modellen in de bijlagen 31 tot en met 34 overeenstemt,
naast het teken „T2”, het teken „F” te worden aangebracht.
2. Hoofdstuk 4 is van overeenkomstige toepassing op de regeling intern
communautair douanevervoer.

HOOFDSTUK 6
Gemeenschappelijke bepalingen voor de hoofdstukken 4 en 5
Artikel 382
1. Voor zendingen die zowel goederen omvatten die met toepassing van de
regeling extern communautair douanevervoer worden vervoerd als goederen
die met toepassing van de regeling intern communautair douanevervoer
worden vervoerd, kunnen bij een zelfde aangifteformulier voor communautair
douanevervoer aanvullende formulieren worden gevoegd die respectievelijk
van het teken „T 1 bis” of „T 2 bis” zijn voorzien.
In dit geval wordt het teken „T” aangebracht in het rechter deelvak van vak 1
van dit aangifteformulier; de lege ruimte na het teken „T” wordt doorgehaald;
bovendien worden de vakken 32 „Artikel nr.”, 33 „Goederencode”, 35
„Brutomassa (kg), 38 „Nettomassa (kg) en 44 „Bijzondere vermeldingen/
Voorgelegde stukken/Certificaten en vergunningen” voor invulling ongeschikt
gemaakt. De volgnummers van de aanvullende formulieren met het teken „T 1
bis” of „T 2 bis” worden vermeld in vak 31 „Colli en omschrijving van de
goederen” van het gebruikte aangifteformulier voor communautair douanevervoer.
2. Indien het teken „T 1”, „T 1 bis” of „T 2”, „T 2 bis” niet voorkomt in het
rechter deelvak van vak 1 van het gebruikte formulier of indien bij zendingen
die zowel goederen omvatten die met toepassing van de regeling extern
communautair douanevervoer als goederen die met toepassing van de regeling
intern communautair douanevervoer worden vervoerd, het bepaalde in lid 1 en
in artikel 383 niet in acht is genomen, worden de onder geleide van dergelijke
documenten vervoerde goederen geacht met toepassing van de regeling extern
communautair douanevervoer te worden vervoerd.
Voor de toepassing van de rechten of maatregelen bij uitvoer in het kader van
de gemeenschappelijke handelspolitiek worden deze goederen echter geacht
met toepassing van de regeling intern communautair douanevervoer te worden
vervoerd.
Artikel 383
Voor zendingen die zowel goederen omvatten die met toepassing van de
regeling extern communautair douanevervoer als goederen die met toepassing
van de regeling intern communautair douanevervoer worden vervoerd, worden
voor elke categorie goederen afzonderlijke ladingslijsten opgesteld die bij een
zelfde aangifteformulier voor communautair douanevervoer kunnen worden
gevoegd.
In dit geval wordt in het rechter deelvak van vak 1 van dit laatste formulier het
teken „T” aangebracht; de lege ruimte na het teken „T” wordt doorgehaald;
de vakken 15 „Land van verzending/uitvoer”, 32 „Artikel nr.”, 33
„Goederencode”, 35 Brutomassa (kg), 38 „Nettomassa (kg)en, in voorkomend
geval, 44 „Bijzondere vermeldingen/Voorgelegde stukken/Certificaten en
vergunningen worden voor invulling ongeschikt gemaakt. In vak 31 „Colli en
omschrijving van de goederen” van het gebruikte formulier worden de
volgnummers van de ladingslijsten voor beide categorieën goederen vermeld.
Artikel 384
Voor zover nodig doen de douaneautoriteiten van de Lid-Staten elkaar de
vaststellingen, documenten, rapporten en processen-verbaal toekomen en
verstrekken zij elkaar inlichtingen betreffende het vervoer dat met toepassing
van de regeling communautair douanevervoer heeft plaatsgevonden; voorts
doen zij elkaar mededeling van onregelmatigheden en overtredingen in
verband met deze regeling.
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Artikel 385
De aangiften en de documenten voor communautair douanevervoer worden
opgesteld in één van de officiële talen van de Gemeenschap die door de
douaneautoriteiten van de Lid-Staat van vertrek wordt aanvaard. Deze
bepaling is niet van toepassing op de bewijzen van forfaitaire zekerheidstelling.
De douaneautoriteiten van een andere Lid-Staat waar de aangiften en
documenten dienen te worden overgelegd, kunnen, zo nodig, de vertaling in
de officiële taal of in één van de officiële talen van deze Lid-Staat verlangen.
De douaneautoriteiten van de Lid-Staat waaronder het kantoor van
zekerheidstelling ressorteert, bepalen in welke taal de certificaten van
borgtocht worden opgesteld.
De douaneautoriteiten van de Lid-Staat waar de vrijstelling van de
verplichting tot zekerheidstelling wordt verleend, bepalen in welke taal de
certificaten inzake vrijstelling worden opgesteld.
Artikel 386
1. Het voor de formulieren van de ladingslijsten, de kennisgevingen van
doorgang en de ontvangstbewijzen te gebruiken papier is zodanig gelijmd dat
het goed te beschrijven is en weegt ten minste 40 g per m2 ; het is zo stevig dat
het bij normaal gebruik niet scheurt of kreukt.
2. Het voor de formulieren van de bewijzen van zekerheidstelling voor een
vast bedrag te gebruiken papier is houtvrij, zodanig gelijmd dat het goed te
beschrijven is en weegt ten minste 55 g per m2. Het is voorzien van een rode,
geguillocheerde onderdruk die elke vervalsing met behulp van mechanische
of chemische middelen zichtbaar maakt.
3. Het voor de formulieren van de certificaten van borgtocht en de
certificaten van vrijstelling van zekerheidstelling te gebruiken papier is
houtvrij en weegt ten minste 100 g per m2. Het is aan beide zijden voorzien
van een geguillocheerde onderdruk, die elke vervalsing met mechanische of
chemische middelen zichtbaar maakt. Deze onderdruk is:
— groen voor de certificaten van borgtocht;
— lichtblauw voor de certificaten inzake vrijstelling van zekerheidstelling.
4. Het in de leden 1, 2 en 3 bedoelde papier is wit. Voor de in artikel 341, lid
2, bedoelde ladingslijsten wordt de keuze van de kleur van het papier evenwel
aan de belanghebbenden overgelaten.
Artikel 387
De afmetingen van de formulieren zijn:
a)

210 × 297 mm voor de ladingslijsten, waarbij in de lengte een afwijking
van ten hoogste 5 mm minder en 8 mm meer is toegestaan;

b) 210 × 148 mm voor de kennisgevingen van doorgang en de certificaten
van borgtocht en de certificaten inzake vrijstelling van zekerheidstelling;
c)

148 × 105 mm voor de ontvangstbewijzen en de bewijzen van forfaitaire
zekerheidstelling.
Artikel 388

1. De formulieren van het bewijs van forfaitaire zekerheidstelling worden
voorzien van de naam en het adres van de drukker of van een teken aan de
hand waarvan deze kan worden geïdentificeerd. Deze formulieren zijn
bovendien van volgnummers voorzien.
2. De Lid-Staten dragen zorg voor het drukken van de formulieren van de
certificaten van borgtocht en van de certificaten inzake vrijstelling van
zekerheidstelling. Elk certificaat wordt van een volgnummer voorzien.
3. De formulieren van de certificaten van borgtocht, van de certificaten
inzake vrijstelling van zekerheidstelling en van de bewijzen van forfaitaire
zekerheidstelling worden met de schrijfmachine of met behulp van een
mecanografisch of soortgelijk procédé ingevuld.
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4. De formulieren van de ladingslijsten, de kennisgevingen van doorgang en
de ontvangstbewijzen worden met de schrijfmachine, met behulp van een
mecanografisch of soortgelijk procédé of op duidelijk leesbare wijze met de
hand, met inkt en in blokletters, ingevuld.
5. In de formulieren mogen geen doorhalingen of overschrijvingen voorkomen. Wijzigingen worden aangebracht door doorhaling van de onjuiste en,
zo nodig, toevoeging van de gewenste gegevens. Elke aldus aangebrachte
wijziging wordt goedgekeurd door degene die deze heeft aangebracht, en
uitdrukkelijk door de douaneautoriteiten geviseerd.
HOOFDSTUK 7
Vereenvoudigingsmaatregelen
Afdeling 1
Vereenvoudigde procedure voor de afgifte van het document ten bewijze
van het communautaire karakter van goederen
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Artikel 389
Overminderd de toepassing van artikel 317, lid 4, kunnen de douaneautoriteiten van elke lidstaat elke persoon, hierna „toegelaten afzender” genoemd,
die aan de in artikel 390 gestelde voorwaarden voldoet en die door middel van
een document T2L, overeenkomstig artikel 315, lid 1, of door middel van een
van de in de artikelen 317 en 317 bis genoemde documenten, hierna
„handelsdocumenten” genoemd, het communautaire karakter van de goederen
wenst aan te tonen, toestemming verlenen deze documenten te gebruiken
zonder dat zij deze ter aftekening aan de douaneautoriteiten van de lidstaat
van vertrek behoeven voor te leggen.
!B

Artikel 390
1. De in artikel 389 bedoelde vergunning wordt slechts verleend aan
personen die:
a)

veelvuldig goederen verzenden;

b) een administratie voeren aan de hand waarvan de douaneautoriteiten de
goederenbewegingen kunnen controleren,
en
c)

geen ernstige of herhaalde inbreuken op de douane- of de belastingwetgeving hebben gepleegd.

2. De douaneautoriteiten kunnen de vergunning intrekken wanneer de
toegelaten afzender niet meer aan de in lid 1 genoemde voorwaarden of aan
de in deze afdeling of in de vergunning gestelde eisen voldoet.
Artikel 391
1. In de door de douaneautoriteiten te verlenen vergunning wordt onder
meer bepaald:
a)

welk kantoor is belast met de waarmerking vooraf, in de zin van artikel
392, lid 1, onder a), van de formulieren waarop de betrokken documenten
worden gesteld;

b) de wijze waarop de toegelaten afzender het gebruik van de genoemde
formulieren moet rechtvaardigen.
2. De douaneautoriteiten stellen vast binnen welke termijn en op welke
wijze de toegelaten afzender het bevoegde kantoor inlicht zodat dit kantoor
vóór het vertrek van de goederen eventueel een controle kan verrichten.
Artikel 392
1. In de vergunning wordt bepaald dat vak C „Kantoor van vertrek” aan de
voorzijde van de formulieren die voor het opstellen van het document T 2 L
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en, zo nodig, van het (de) document(en) T 2 L bis worden gebruikt of dat de
voorzijde van de betreffende handelsdocumenten:
a)

vooraf wordt voorzien van een afdruk van de stempel van het in artikel
391, lid 1, onder a), bedoelde kantoor en van de handtekening van een
ambtenaar van dit kantoor,
of

b) door de toegelaten afzender wordt voorzien van de afdruk van de
speciale, door de douaneautoriteiten aanvaarde metalen stempel die
overeenstemt met het model in bijlage 62; deze stempelafdruk mag ook
op de formulieren worden voorgedrukt wanneer deze door een daartoe
gemachtigde drukkerij worden gedrukt.
2. Uiterlijk op het tijdstip van verzending van de goederen vult de toegelaten
afzender het formulier in en ondertekent het. Bovendien vermeldt hij, in het
voor controle door het kantoor van vertrek bestemde vak van het document
T 2 L of op een duidelijk zichtbare plaats op het gebruikte handelsdocument,
de naam van het bevoegde douanekantoor en de datum waarop het document
is opgemaakt, en brengt daarop een van de volgende vermeldingen aan:
— Procedimiento simplificado,
— Forenklet fremgangsmåde,
— Vereinfachtes Verfahren,
— Απλουστευµνη διαδικασ?α,
— Simplified procedure,
— Procédure simplifiée,
— Procedura semplificata,
— Vereenvoudigde regeling,
— Procedimento simplificado,
!A1

— Yksinkertaistettu menettely — Förenklat förfarande,
!B

— Förenklat förfarande.
3. Het overeenkomstig lid 2 opgemaakte document dat door de toegelaten
afzender is ondertekend, geldt als document ten bewijze van het communautaire karakter van de goederen.
Artikel 393
1. De douaneautoriteiten kunnen toestaan dat de documenten T 2 L of de
handelsdocumenten die van een afdruk van de speciale stempel als bedoeld in
bijlage 62 zijn voorzien en die met behulp van een geïntegreerd systeem voor
elektronische of geautomatiseerde gegevensverwerking zijn opgemaakt, niet
door de toegelaten afzender worden ondertekend. Deze toestemming wordt
eerst gegeven nadat de toegelaten afzender deze autoriteiten een schriftelijke
verklaring heeft doen toekomen dat hij aansprakelijk is voor de rechtsgevolgen van de afgifte van alle documenten T 2 L of van alle
handelsdocumenten die van de afdruk van de speciale stempel zijn voorzien.
2. Op de overeenkomstig lid 1 opgemaakte documenten T 2 L of de
handelsdocumenten wordt in plaats van de handtekening van de toegelaten
afzender één van de volgende vermeldingen aangebracht:
— Dispensa de firma,
— Fritaget for underskrift,
— Freistellung von der Unterschriftsleistung,
— ∆εν απαιτε?ται υπογραφ(,
— Signature waived,
— Dispense de signature,
— Dispensa dalla firma,
— Van ondertekening vrijgesteld,
— Dispensada a assinatura,
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— Vapautettu allekirjoituksesta — befriad från underskrift,
— Befriad från underskrift.

!B

Artikel 394
De toegelaten afzender maakt een kopie van elk overeenkomstig deze afdeling
afgegeven document T 2 L of handelsdocument. De douaneautoriteiten
bepalen op welke wijze deze kopie ter controle wordt overgelegd en bewaard.
Artikel 395
1.

De toegelaten afzender is gehouden:

a)

de voorwaarden in deze afdeling en in de vergunning in acht te nemen;

b) alle nodige maatregelen te treffen om de speciale stempel of de
formulieren die van de stempelafdruk van het in artikel 391, lid 1, onder
a), bedoelde kantoor of van de afdruk van de speciale stempel zijn
voorzien, veilig te bewaren.
2. Bij misbruik, door wie dan ook, van formulieren die zijn bestemd voor
het opmaken van documenten T 2 L of van handelsdocumenten die vooraf van
het stempel van het in artikel 391, lid 1, onder a), bedoelde kantoor zijn
voorzien of waarop de afdruk van de speciale stempel is aangebracht, is de
toegelaten afzender, onverminderd eventuele strafrechtelijke vervolging,
aansprakelijk voor de betaling van de rechten en andere heffingen welke in
een bepaalde Lid-Staat ten gevolge van een dergelijk misbruik niet zijn
betaald, tenzij hij de douaneautoriteiten die hem de vergunning hebben
verleend, het bewijs levert dat hij de in lid 1, onder b), bedoelde maatregelen
heeft getroffen.
Artikel 396
De douaneautoriteiten van de Lid-Staat van verzending kunnen bepaalde
categorieën goederen of bepaalde goederenbewegingen van de bij deze
afdeling geboden faciliteiten uitsluiten.
Afdeling 2
Vereenvoudiging van de formaliteiten voor douanevervoer bij de kantoren
van vertrek en van bestemming
Artikel 397
Wanneer de regeling communautair douanevervoer wordt toegepast, worden
de formaliteiten voor deze regeling overeenkomstig deze afdeling vereenvoudigd.
Deze afdeling geldt echter niet voor goederen waarop de artikelen 463 tot en
met 470 van toepassing zijn.
Onderafdeling 1
Formaliteiten bij het kantoor van vertrek
Artikel 398
De douaneautoriteiten van elke Lid-Staat kunnen elke persoon, hierna
„toegelaten afzender” genoemd, die aan de in artikel 399 gestelde
voorwaarden voldoet en communautair douanevervoer wil verrichten, op zijn
verzoek vergunning verlenen om noch de goederen noch de bijbehorende
aangifte voor communautair douanevervoer bij het kantoor van vertrek aan te
bieden.
Artikel 399
1. De in artikel 398 bedoelde vergunning wordt slechts verleend aan
personen die:
a)

veelvuldig goederen verzenden;

b) een administratie voeren aan de hand waarvan de douaneautoriteiten de
goederenbewegingen kunnen controleren;
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c)

indien de bepalingen betreffende communautair douanevervoer in
zekerheidstelling voorzien, een doorlopende zekerheid hebben gesteld,
en die

d) geen ernstige of herhaalde inbreuken op de douane- of de belastingwetgeving hebben gepleegd.
2. De douaneautoriteiten kunnen de vergunning intrekken wanneer de
toegelaten afzender niet meer aan de in lid 1 genoemde voorwaarden of aan
de in deze onderafdeling of in de vergunning gestelde eisen voldoet.
Artikel 400
In de door de douaneautoriteiten te verlenen vergunning wordt onder meer
bepaald:
a)

welke kantoren als kantoren van vertrek voor het te verrichten vervoer
bevoegd zijn;

b) binnen welke termijn en op welke wijze de toegelaten afzender het
kantoor van vertrek over het te verrichten vervoer inlicht, zodat dit
kantoor vóór het vertrek van de goederen eventueel een controle kan
verrichten;
c)

binnen welke termijn de goederen aan het kantoor van bestemming
dienen te worden aangebracht;

d) welke identificatiemaatregelen dienen te worden genomen. Met het oog
hierop kunnen de douaneautoriteiten voorschrijven dat de toegelaten
afzender op de vervoermiddelen of de colli zegels van een speciaal model
aanbrengt die door de douaneautoriteiten zijn aanvaard.
Artikel 401
1. In de vergunning wordt bepaald dat het voor het kantoor van vertrek
bestemde vak aan de voorzijde van de aangifteformulieren voor communautair douanevervoer:
a)

vooraf wordt voorzien van een afdruk van de stempel van het kantoor van
vertrek en van de handtekening van een ambtenaar van dit kantoor,
of

b) door de toegelaten afzender wordt voorzien van de afdruk van een
speciale, door de douaneautoriteiten aanvaarde metalen stempel die
overeenstemt met het model in bijlage 62; deze stempelafdruk mag ook
op de formulieren worden voorgedrukt wanneer deze door een daartoe
gemachtigde drukkerij worden gedrukt.
De toegelaten afzender vermeldt in dit vak de datum van verzending van de
goederen en geeft de aangifte een nummer volgens de aanwijzingen in de
vergunning.
2. De douaneautoriteiten kunnen het gebruik voorschrijven van formulieren
die, om ze van andere formulieren te kunnen onderscheiden, van een speciaal
teken zijn voorzien.
Artikel 402
1. Uiterlijk op het tijdstip van verzending van de goederen vult de toegelaten
afzender de reeds ingevulde aangifte voor communautair douanevervoer aan
door op de voorzijde van de exemplaren nrs. 1 en 4, in het vak „Controle door
het kantoor van vertrek”, de termijn waarbinnen de goederen aan het kantoor
van bestemming moeten worden aangebracht en de toegepaste identificatiemaatregelen te vermelden en in dit vak één van de volgende vermeldingen aan
te brengen:
— Procedimiento simplificado,
— Forenklet fremgangsmåde,
— Vereinfachtes Verfahren,
— Απλουστευµνη διαδικασ?α,
— Simplified procedure,
— Procédure simplifiée,
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— Procedura semplificata,
— Vereenvoudigde regeling,
— Procedimento simplificado,
!A1

— Yksinkertaistettu menettely — förenklat förfarande,
!B

— Förenklat förfarande.
2. Na de verzending van de goederen wordt exemplaar nr. 1 onverwijld naar
het kantoor van vertrek gezonden. De douaneautoriteiten kunnen in de
vergunning voorschrijven dat exemplaar nr. 1 naar het kantoor van vertrek
wordt gezonden zodra de aangifte voor communautair douanevervoer is
opgemaakt. De overige exemplaren begeleiden de goederen onder de in de
artikelen 341 tot en met 380 gestelde voorwaarden.
3. Indien de douaneautoriteiten van de Lid-Staat van vertrek bij het vertrek
van een zending een controle instellen, tekenen zij het vak „Controle door het
kantoor van vertrek” op de voorzijde van de exemplaren nrs. 1 en 4 van de
aangifte voor communautair douanevervoer af.
Artikel 403
De naar behoren ingevulde aangifte voor communautair douanevervoer die is
aangevuld met de in artikel 402, lid 1, voorgeschreven vermeldingen, geldt als
document voor extern respectievelijk intern communautair douanevervoer en
de toegelaten afzender die de aangifte heeft ondertekend, geldt als aangever.
Artikel 404
1. De douaneautoriteiten kunnen toestaan dat de aangiften voor communautair douanevervoer die van een afdruk van de speciale stempel als
bedoeld in bijlage 62 zijn voorzien en die met behulp van een geïntegreerd
systeem voor elektronische of geautomatiseerde gegevensverwerking zijn
opgemaakt, niet door de toegelaten afzender worden ondertekend. Deze
toestemming wordt eerst gegeven nadat de toegelaten afzender deze
autoriteiten een schriftelijke verklaring heeft doen toekomen dat hij aanvaardt
als aangever te gelden voor alle verrichtingen inzake communautair
douanevervoer die plaatsvinden onder geleide van documenten voor
communautair douanevervoer die van de afdruk van de speciale stempel zijn
voorzien.
2. Op de overeenkomstig lid 1 opgemaakte documenten voor communautair
douanevervoer wordt in het voor de handtekening van de aangever bestemde
vak, één van de volgende vermeldingen aangebracht:
— Dispensa de firma,
— Fritaget for underskrift,
— Freistellung von der Unterschriftsleistung,
— ∆εν απαιτε?ται υπογραφ(,
— Signature waived,
— Dispense de signature,
— Dispensa dalla firma,
— Van ondertekening vrijgesteld,
— Dispensada a assinatura,

!A1

— Vapautettu allekirjoituksesta — befriad från underskrift,
— Befriad från underskrift.
!B

Artikel 405
1.

De toegelaten afzender is gehouden:

a)

de voorwaarden in deze onderafdeling en in de vergunning in acht te
nemen;
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b) alle nodige maatregelen te treffen om de speciale stempel of de
formulieren die van de stempelafdruk van het kantoor van vertrek of
van de afdruk van de speciale stempel zijn voorzien, veilig te bewaren.
2. Bij misbruik, door wie dan ook, van formulieren die vooraf van de
stempelafdruk van het kantoor van vertrek zijn voorzien of waarop de afdruk
van de speciale stempel is aangebracht, is de toegelaten afzender, onverminderd eventuele strafrechtelijke vervolging, aansprakelijk voor de betaling
van de rechten en andere heffingen welke in een bepaalde Lid-Staat
verschuldigd zijn geworden en die betrekking hebben op de goederen die
onder geleide van die formulieren werden vervoerd, tenzij hij de douaneautoriteiten die hem de vergunning hebben verleend, het bewijs levert dat
hij de in lid 1, onder b), bedoelde maatregelen heeft getroffen.
Onderafdeling 2
Formaliteiten bij het kantoor van bestemming
Artikel 406
1. De douaneautoriteiten van elke Lid-Staat kunnen toestaan dat goederen
die met toepassing van een regeling communautair douanevervoer worden
vervoerd, niet aan het kantoor van bestemming worden aangeboden wanneer
zij zijn bestemd voor een persoon die aan de voorwaarden in artikel 407
voldoet, hierna „toegelaten geadresseerde” genoemd, en aan wie door de
douaneautoriteiten van de Lid-Staat waaronder het kantoor van bestemming
ressorteert, vooraf vergunning is verleend.
2. In het in lid 1 bedoelde geval heeft de aangever aan de ingevolge artikel
96, lid 1, onder a), van het Wetboek op hem rustende verplichtingen voldaan
zodra de goederen in ongewijzigde staat en de daarbij behorende exemplaren
van het document voor communautair douanevervoer binnen de gestelde
termijn en met inachtneming van de getroffen identificatiemaatregelen door
de toegelaten geadresseerde in diens bedrijfsruimte of op de in de vergunning
aangewezen plaatsen in ontvangst zijn genomen.
3. Voor elke zending die de toegelaten geadresseerde onder de in lid 2
bedoelde omstandigheden in ontvangst neemt, geeft hij, op verzoek van de
vervoerder, een ontvangstbewijs af waarin hij verklaart dat hij het document
en de goederen heeft ontvangen.
Artikel 407
1. De in artikel 406 bedoelde vergunning wordt slechts verleend aan
personen die:
a)

veelvuldig onder de regeling communautair douanevervoer geplaatste
zendingen ontvangen;

b) een administratie voeren aan de hand waarvan de douaneautoriteiten de
goederenbewegingen kunnen controleren,
en die
c)

geen ernstige of herhaalde inbreuken op de douane- of de belastingwetgeving hebben gepleegd.

2. De douaneautoriteiten kunnen de vergunning intrekken wanneer de
toegelaten geadresseerde niet meer aan de in lid 1 genoemde voorwaarden of
aan de in deze onderafdeling of in de vergunning gestelde eisen voldoet.
Artikel 408
1. In de door de douaneautoriteiten te verlenen vergunning wordt onder
meer bepaald:
a)

welke kantoren als kantoren van bestemming bevoegd zijn voor de
zendingen die de toegelaten geadresseerde ontvangt;

b) binnen welke termijn en op welke wijze de toegelaten geadresseerde het
kantoor van bestemming van de aankomst der goederen op de hoogte
brengt, zodat dit kantoor bij de aankomst der goederen eventueel een
controle kan verrichten.
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2. Onverminderd artikel 410 geven de douaneautoriteiten in de vergunning
aan of de toegelaten geadresseerde zonder tussenkomst van het kantoor van
bestemming over de goederen mag beschikken zodra deze zijn aangekomen.
Artikel 409
1. Ten aanzien van de zendingen die in zijn bedrijfsruimte of op de in de
vergunning aangewezen plaatsen aankomen, is de toegelaten geadresseerde
gehouden:
a)

het kantoor van bestemming onverwijld, op de in de vergunning
voorgeschreven wijze, van eventuele overschotten, tekorten, verwisselingen of andere onregelmatigheden, zoals geschonden zegels, in kennis te
stellen;

b) de exemplaren van het document voor communautair douanevervoer die
de zending hebben begeleid, onverwijld naar het kantoor van bestemming
te zenden, onder opgave van de datum van aankomst en van de staat
waarin de eventueel aangebrachte zegels zich bevonden.
2. Het kantoor van bestemming brengt op die exemplaren van het document
voor communautair douanevervoer de voorgeschreven aantekeningen aan.
Onderafdeling 3
Overige bepalingen
Artikel 410
De douaneautoriteiten van de Lid-Staat van vertrek of van bestemming
kunnen bepaalde categorieën goederen van de in de artikelen 398 en 406
geboden faciliteiten uitsluiten.
Artikel 411
!M1

1. Wanneer de ontheffing van de verplichting om de aangifte voor
communautair douanevervoer op het kantoor van vertrek over te leggen
betrekking heeft op goederen die zijn bestemd om, overeenkomstig de
bepalingen van de artikelen 413 tot en met 442, onder geleide van een
vrachtbrief CIM of een overdrachtsformulier TR te worden verzonden, zien de
douaneautoriteiten erop toe dat het teken „T1” of „T2”, al naar gelang van het
geval, op de exemplaren nr. 1, nr. 2 en nr. 3 van de vrachtbrief CIM, of op de
exemplaren nr. 1, nr. 2, nr. 3A en nr. 3B van het overdrachtsformulier TR
wordt aangebracht.
!B

2. Wanneer de overeenkomstig de artikelen 413 tot en met 442 vervoerde
goederen voor een toegelaten geadresseerde zijn bestemd, kunnen de
douaneautoriteiten voorschrijven dat, in afwijking van artikel 406, lid 2, en
artikel 409, lid 1, onder b), de exemplaren nrs. 2 en 3 van de vrachtbrief CIM
of de exemplaren nrs. 1, 2 en 3 A van het overdrachtsformulier TR
rechtstreeks door de spoorwegmaatschappij of de vervoersonderneming bij
het kantoor van bestemming worden ingeleverd.
Afdeling 3
Vereenvoudiging van de formaliteiten voor goederen die per spoor
worden vervoerd
Onderafdeling 1
Algemene bepalingen betreffende het vervoer per spoor
Artikel 412
Artikel 352 is niet van toepassing op het vervoer van goederen per spoor.
Wanneer, overeenkomstig artikel 352, lid 2, nog een kennisgeving van
doorgang moet worden afgegeven, vervangt de door de spoorwegmaatschappijen gevoerde administratie deze kennisgeving van doorgang.
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Artikel 413
Wanneer de regeling communautair douanevervoer van toepassing is, worden
de formaliteiten in verband met deze regeling vereenvoudigd overeenkomstig
de artikelen 414 tot en met 425, 441 en 442 voor het door spoorwegmaatschappijen verrichte vervoer onder geleide van een „vrachtbrief
CIM en expresgoed”, hierna „vrachtbrief CIM” genoemd.
Artikel 414
De vrachtbrief CIM geldt:
a)

als aangifte of document T 1 voor goederen die met toepassing van de
regeling extern communautair douanevervoer worden vervoerd,

b) als aangifte of document T 2 voor goederen die met toepassing van de
regeling intern communautair douanevervoer worden vervoerd.
Artikel 415
De spoorwegmaatschappij van elke Lid-Staat houdt de administratie in haar
centrale kantoor (kantoren) ter inzage van de douaneautoriteiten van haar
land, zodat deze daar de nodige controles kunnen verrichten.
Artikel 416
1. De spoorwegmaatschappij die goederen met een vrachtbrief CIM, die als
aangifte of document T 1 dan wel T 2 dienst doet, ten vervoer aanneemt, geldt
voor dit vervoer als de aangever.
2. De spoorwegmaatschappij van de Lid-Staat over het grondgebied
waarvan goederen de Gemeenschap binnenkomen, geldt als aangever voor
het vervoer van goederen die door de spoorwegen van een derde land ten
vervoer zijn aangenomen.
Artikel 417
De spoorwegmaatschappijen dragen er zorg voor dat zendingen die onder de
regeling communautair douanevervoer worden vervoerd, gekenmerkt worden
door middel van etiketten met een pictogram waarvan het model in bijlage 58
is opgenomen.
De etiketten worden aangebracht op de vrachtbrief CIM, alsmede op de
wagon, indien het een wagonlading betreft, of op het collo of de colli in
andere gevallen.
!M12

De in de eerste alinea bedoelde etiketten mogen worden vervangen door een
stempel in groene inkt dat het in bijlage 58 opgenomen pictogram weergeeft.
!B

Artikel 418
Ingeval van wijziging van de vervoersovereenkomst ten einde:
— een vervoer binnen in plaats van buiten het douanegebied van de
Gemeenschap te beëindigen,
— een vervoer buiten in plaats van binnen het douanegebied van de
Gemeenschap te beëindigen,
mogen de spoorwegmaatschappijen de gewijzigde overeenkomst slechts met
voorafgaande toestemming van het kantoor van vertrek ten uitvoer brengen.
In alle andere gevallen mogen de spoorwegmaatschappijen de gewijzigde
overeenkomst ten uitvoer brengen; zij stellen het kantoor van vertrek
onverwijld van de wijziging in kennis.
Artikel 419
1. Wanneer een vervoersbeweging onder de regeling communautair
douanevervoer binnen de Gemeenschap begint en dient te eindigen, wordt
de vrachtbrief CIM bij het kantoor van vertrek overgelegd.
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2. Het kantoor van vertrek brengt in het voor de douane bestemde vak van
de exemplaren 1, 2 en 3 van de vrachtbrief CIM op duidelijk zichtbare wijze
het volgende teken aan:
a)

„T1”, indien de goederen onder de regeling extern communautair
douanevervoer worden vervoerd;

b) „T2”, indien de goederen onder de regeling intern communautair
douanevervoer worden vervoerd overeenkomstig artikel 165 van het
Wetboek, behalve in de in artikel 311, onder c), bedoelde gevallen;
c)

!B

„T2F”, indien de goederen onder de regeling intern communautair
douanevervoer worden vervoerd in de in artikel 311, onder c), bedoelde
gevallen.

Het teken „T2”, respectievelijk „T2F”, wordt door het aanbrengen van een
stempelafdruk van het kantoor van vertrek gewaarmerkt.
3. Alle exemplaren van de vrachtbrief CIM worden aan de belanghebbende
teruggegeven.
4. De in artikel 311, onder a), bedoelde goederen worden, op de door elke
Lid-Staat vast te stellen wijze, voor het gehele traject tussen de in het
douanegebied van de Gemeenschap gelegen stations van vertrek en van
bestemming onder de regeling intern communautair douanevervoer geplaatst
zonder dat de voor deze goederen opgestelde vrachtbrief CIM bij het kantoor
van vertrek behoeft te worden overgelegd en zonder dat de in artikel 417
bedoelde etiketten behoeven te worden aangebracht. Deze ontheffing van de
verplichting tot overlegging geldt evenwel niet voor vrachtbrieven CIM die
betrekking hebben op goederen waarop de artikelen 463 tot en met 470 van
toepassing zijn.
5. Voor de in lid 2 bedoelde goederen vervult het douanekantoor waaronder
het station van bestemming ressorteert, de functie van kantoor van
bestemming. Indien de goederen echter in een tussenstation in het vrije
verkeer worden gebracht of onder een andere douaneregeling worden
geplaatst, vervult het kantoor waaronder dit station ressorteert de functie
van kantoor van bestemming.
Bij het kantoor van bestemming behoeft ten aanzien van de in artikel 311,
onder a), bedoelde goederen geen enkele formaliteit te worden vervuld.
6. Ten behoeve van de in artikel 415 bedoelde controle houdt de
spoorwegmaatschappij alle vrachtbrieven CIM die betrekking hebben op het
in lid 4 bedoelde douanevervoer in het land van bestemming ter beschikking
van de douaneautoriteiten, in voorkomend geval op de wijze die in onderling
overleg met deze autoriteiten is vastgesteld.
7. Wanneer communautaire goederen per spoor worden vervoerd van een
plaats in een Lid-Staat naar een plaats in een andere Lid-Staat over het
grondgebied van een derde land dat geen EVA-land is, wordt de regeling
intern communautair douanevervoer toegepast. In dit geval zijn de leden 4, 5,
tweede alinea, en 6 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 420
Rekening houdend met de door de spoorwegmaatschappijen toegepaste
identificatiemaatregelen, worden de vervoermiddelen of de colli in het
algemeen niet door het kantoor van vertrek verzegeld.
Artikel 421
1. In de gevallen bedoeld in artikel 419, lid 5, eerste alinea, levert de
spoorwegmaatschappij van de Lid-Staat waaronder het kantoor van
bestemming ressorteert, bij dit kantoor de exemplaren nrs. 2 en 3 van de
vrachtbrief CIM in.
2. Het kantoor van bestemming geeft exemplaar nr. 2 na aftekening
onverwijld aan de spoorwegmaatschappij terug en behoudt exemplaar nr. 3.
Artikel 422
1. Wanneer een vervoersbeweging binnen het douanegebied van de
Gemeenschap begint en daarbuiten dient te eindigen, zijn de artikelen 419
en 420 van toepassing.
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2. Het douanekantoor waaronder het grensstation ressorteert waarlangs het
vervoer het douanegebied van de Gemeenschap verlaat, wordt aangemerkt als
kantoor van bestemming.
3. Bij het kantoor van bestemming behoeft geen enkele formaliteit te
worden vervuld.
Artikel 423
1. Wanneer een vervoersbeweging buiten het douanegebied van de
Gemeenschap begint en daarbinnen dient te eindigen, wordt het douanekantoor waaronder het grensstation ressorteert waarlangs het vervoer het
douanegebied van de Gemeenschap binnenkomt, als kantoor van vertrek
aangemerkt.
Bij het kantoor van vertrek behoeft geen enkele formaliteit te worden vervuld.
!M4

2. Het douanekantoor waaronder het station van bestemming ressorteert,
wordt als kantoor van bestemming aangemerkt. De formaliteiten bedoeld in
artikel 421 worden in het kantoor van bestemming vervuld.
3. Wanneer de goederen echter op een tussenstation in het vrije verkeer
worden gebracht dan wel onder een andere douaneregeling geplaatst, wordt
het douanekantoor waaronder dit station ressorteert, als kantoor van
bestemming aangemerkt. Dit douanekantoor tekent de exemplaren nrs. 2 en
3 af, alsmede een extra kopie van het door de spoorwegmaatschappij
aangeboden exemplaar nr. 3, en brengt op deze exemplaren één van de
volgende aantekeningen aan:
— Despachado de aduana,
— Toldbehandlet,
— Verzollt,
— Εκτελωνισµνο,
— Cleared,
— Dédouané,
— Sdoganato,
— Vrijgemaakt,
— Desalfandegado.
Dit kantoor geeft de exemplaren nrs. 2 en 3 na aftekening onverwijld aan de
spoorwegmaatschappij terug en behoudt de extra kopie van exemplaar nr. 3.
4. De in lid 3 bedoelde procedure is niet van toepassing op de
accijnsgoederen als bedoeld in artikel 3, lid 1, en artikel 5, lid 1, van
Richtlijn 92/12/EEG van de Raad (1).
5. In de in lid 3 bedoelde gevallen kunnen de douaneautoriteiten die
bevoegd zijn voor het station van bestemming, om een controle achteraf
verzoeken van de aantekeningen die op het tussenstation op de exemplaren
nrs. 2 en 3 zijn aangebracht.
!B

Artikel 424
1. Wanneer een vervoersbeweging buiten het douanegebied van de
Gemeenschap begint en dient te eindigen, worden het in artikel 423, lid 1,
en het in artikel 422, lid 2, bedoelde kantoor als kantoor van vertrek
respectievelijk als kantoor van bestemming aangemerkt.
2. Bij het kantoor van vertrek en bij het kantoor van bestemming behoeft
geen enkele formaliteit te worden vervuld.
(1) PB nr. L 76 van 23. 3. 1992, blz. 1.
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Artikel 425
Het in artikel 423, lid 1, en artikel 424, lid 1, bedoelde vervoer van goederen
wordt geacht met toepassing van de regeling extern communautair
douanevervoer plaats te vinden, tenzij het communautaire karakter van de
goederen overeenkomstig de artikelen 313 tot en met 340 wordt aangetoond.
Onderafdeling 2
Vervoer met behulp van grote containers

!M12

Artikel 426
In de gevallen waarin de regeling communautair douanevervoer van
toepassing is, worden overeenkomstig de artikelen 427 tot en met 442 de
daarmee verband houdende formaliteiten vereenvoudigd, wanneer spoorwegmaatschappijen onder geleide van overdrachtsformulieren, hierna „overdrachtsformulier TR” genoemd, met grote containers goederen vervoeren
door tussenkomst van vervoersondernemingen. Genoemd vervoer omvat, in
voorkomend geval, het door vervoersondernemingen overbrengen van deze
zendingen door middel van andere vervoerswijzen dan per spoor, vanaf de
plaats van lading naar het dichtstbij zijnde geschikte spoorwegstation en vanaf
het dichtsbij zijnde beschikte spoorwegstation naar de plaats van lossing,
alsmede het op het traject tussen deze beide stations geschiede vervoer over
zee.
!B

Artikel 427
Voor de toepassing van de artikelen 426 tot en met 442 wordt verstaan onder:
1) „vervoersonderneming”: een onderneming die de spoorwegmaatschappijen hebben opgericht in de vorm van een vennootschap, waarvan zij de
vennoten zijn en die tot doel heeft goederen met behulp van grote
containers onder geleide van „overdrachtsformulieren TR” te vervoeren;
2) „grote container”: een container als bedoeld in artikel 670, onder g):
— die op doeltreffende wijze kan worden verzegeld wanneer verzegeling overeenkomstig artikel 435 noodzakelijk is,
en
— waarvan de oppervlakte begrensd door de vier onderste buitenhoeken
ten minste 7 m2 bedraagt;
3) „overdrachtsformulier TR”: het document waarin de vervoersovereenkomst is vastgelegd op grond waarvan de vervoersonderneming in
internationaal vervoer een of meer grote containers van een afzender naar
een geadresseerde laat vervoeren. Het overdrachtsformulier TR is in de
rechterbovenhoek van een volgnummer voorzien, dat uit acht cijfers
bestaat, voorafgegaan door de letters „TR”.
Het overdrachtsformulier TR bestaat uit de volgende exemplaren, in
volgorde van nummering:
— 1:

exemplaar voor de algemene directie van de vervoersonderneming;

— 2:

exemplaar voor de nationale vertegenwoordiger van de
vervoersonderneming in het station van bestemming;

— 3A:

exemplaar voor de douane;

— 3B:

exemplaar voor de geadresseerde;

— 4:

exemplaar voor de algemene directie van de vervoersonderneming;

— 5:

exemplaar voor de nationale vertegenwoordiger van de
vervoersonderneming in het station van vertrek;

— 6:

exemplaar voor de afzender.

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 159
!B

Met uitzondering van exemplaar nr. 3 A is elk exemplaar van het
overdrachtsformulier TR aan de rechterzijde voorzien van een groene
band waarvan de breedte ongeveer 4 cm bedraagt;
4) „lijst van grote containers”, hierna „lijst” genoemd: het document dat bij
een overdrachtsformulier TR is gevoegd en waarvan het onlosmakelijk
deel uitmaakt en dat dient ten geleide van verscheidene grote containers
die van een zelfde station van vertrek naar een zelfde station van
bestemming worden verzonden, waarbij de douaneformaliteiten in deze
stations dienen te worden vervuld.
De lijst wordt in evenveel exemplaren opgesteld als er overeenkomstige
overdrachtsformulieren TR zijn.
Het aantal lijsten wordt vermeld in het daarvoor bestemde vak in de
rechterbovenhoek van het overdrachtsformulier TR.
Tevens wordt in de rechterbovenhoek van elke lijst het volgnummer van
het overeenkomstige overdrachtsformulier TR vermeld.
!M12

5) „dichtstbij zijnde geschikte spoorwegstation” het spoorwegstation of de
terminal dat, respectievelijk die het dichtst bij de plaats van lading of van
lossing is gelegen en dat, respectievelijk die over de faciliteiten beschikt
om de in punt 2 omschreven „grote containers” te kunnen verwerken.
!B

Artikel 428
Het door de vervoersonderneming gebruikte overdrachtsformulier TR geldt:
a)

als aangifte of document T 1 voor goederen die met toepassing van de
regeling extern communautair douanevervoer worden vervoerd;

b) als aangifte of document T 2 voor goederen die met toepassing van de
regeling intern communautair douanevervoer worden vervoerd.
Artikel 429
1. In elke Lid-Staat houdt de vervoersonderneming, door bemiddeling van
haar nationale vertegenwoordiger(s), de administratie in haar centrale kantoor
(kantoren) of in dat van haar nationale vertegenwoordiger(s), ter beschikking
van de douaneautoriteiten, zodat deze de nodige controles kunnen verrichten.
2. De vervoersonderneming of haar nationale vertegenwoordiger(s) stelt
(stellen) de douaneautoriteiten op hun verzoek zo spoedig mogelijk in kennis
van alle documenten, boekhoudkundige bescheiden of inlichtingen betreffende zendingen die reeds vervoerd of nog onderweg zijn en waarvan deze
autoriteiten kennis willen nemen.
3. Wanneer het overdrachtsformulier TR overeenkomstig artikel 428 als
aangifte of document T 1 dan wel T 2 dienst doet, stelt (stellen) de
vervoersonderneming of haar nationale vertegenwoordiger(s):
a)

de kantoren van bestemming ervan in kennis wanneer exemplaar nr. 1 van
het overdrachtsformulier TR zonder aftekening door de douane bij haar is
binnengekomen;

b) kantoren van vertrek ervan in kennis wanneer exemplaar nr. 1 van het
overdrachtsformulier TR niet aan haar is teruggezonden, en met
betrekking tot dat formulier niet kon worden vastgesteld of de zending
op regelmatige wijze bij het kantoor van bestemming werd aangeboden
dan wel, bij toepassing van artikel 437, of de zending het douanegebied
van de Gemeenschap met als bestemming een derde land heeft verlaten.
Artikel 430
1. Voor het in artikel 426 bedoelde vervoer dat door de vervoersonderneming in een Lid-Staat wordt aanvaard, geldt de spoorwegmaatschappij van
die Lid-Staat als aangever.
2. Voor het in artikel 426 bedoelde vervoer dat door de vervoersonderneming in een derde land wordt aanvaard, geldt de spoorwegmaatschappij van
de Lid-Staat over het grondgebied waarvan het vervoer het douanegebied van
de Gemeenschap binnenkomt, als aangever.
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Artikel 431
Indien douaneformaliteiten dienen te worden vervuld op het traject dat niet
per spoor wordt afgelegd tot aan het station van vertrek of dat niet per spoor
wordt afgelegd vanaf het station van bestemming, kan het overdrachtsformulier TR slechts op één grote container betrekking hebben.
Artikel 432
De vervoersonderneming draagt er zorg voor dat zendingen die onder de
regeling communautair douanevervoer worden vervoerd, gekenmerkt worden
door middel van etiketten met een pictogram waarvan het model in bijlage 58
is opgenomen. De etiketten worden aangebracht op het overdrachtsformulier
TR, alsmede op de grote container respectievelijk grote containers.
!M12

De in de eerste alinea bedoelde etiketten mogen worden vervangen door een
stempel in groene inkt dat het in bijlage 58 opgenomen pictogram weergeeft.
!B

Artikel 433
Ingeval van wijziging van de vervoersovereenkomst ten einde:
— een vervoer binnen in plaats van buiten het douanegebied van de
Gemeenschap te beëindigen,
— een vervoer buiten in plaats van binnen het douanegebied van de
Gemeenschap te beëindigen,
mag de vervoersonderneming de gewijzigde overeenkomst slechts met
voorafgaande toestemming van het kantoor van vertrek ten uitvoer brengen.
In alle andere gevallen mag de vervoersonderneming de gewijzigde
overeenkomst ten uitvoer brengen; zij stelt het kantoor van vertrek onverwijld
van de wijziging in kennis.
Artikel 434
1. Wanneer een vervoersbeweging onder de regeling communautair
douanevervoer binnen de Gemeenschap begint en dient te eindigen, wordt
het overdrachtsformulier TR bij het kantoor van vertrek overgelegd.
!M13

2. Het kantoor van vertrek brengt in het voor de douane bestemde vak van
de exemplaren 1, 2, 3A en 3B van het overdrachtsformulier TR, op duidelijk
zichtbare wijze het volgende teken aan:
a)

„T1”, indien de goederen onder de regeling extern communautair
douanevervoer worden vervoerd;

b) „T2”, indien de goederen onder de regeling intern communautair
douanevervoer worden vervoerd overeenkomstig artikel 165 van het
Wetboek, behalve in de in artikel 311, onder c), bedoelde gevallen;
c)

„T2F” indien de goederen onder de regeling intern communautair
douanevervoer worden vervoerd in de in artikel 311, onder c), bedoelde
gevallen.

Het teken „T2”, respectievelijk „T2F”, wordt door het aanbrengen van een
stempelafdruk van het kantoor van vertrek gewaarmerkt.
3. Het kantoor van vertrek maakt in het voor de douane bestemde vak van de
exemplaren 1, 2, 3A en 3B van het overdrachtsformulier TR afzonderlijk
melding van de container(s), naar gelang van het soort goederen dat deze
bevat(ten), en brengt, naast de vermelding van de betrokken container(s), het
teken „T1”, „T2”, of „T2F” aan wanneer het overdrachtsformulier TR zowel
betrekking heeft:
a)

op containers met goederen die onder de regeling extern communautair
douanevervoer worden vervoerd, als

b) op containers met goederen die overeenkomstig artikel 165 van het
Wetboek onder de regeling intern communautair douanevervoer worden
vervoerd, behalve in de in artikel 311, onder c), bedoelde gevallen, als
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c)

op containers met goederen waarop artkikel 311, onder c), van toepassing
is.

4. Wanneer, In het in lid 3 bedoelde geval, van lijsten van grote containers
gebruik wordt gemaakt, worden par categorie container afzonderlijke lijsten
opgesteld. De containers worden in het voor de douane bestemde vak van de
exemplaren 1, 2, 3A en 3B van het overdrachtsformulier TR aangeduid met
het (de) volgnummer(s) van de lijst(en) van grote containers. Het teken „T1”,
„T2” of „T2F” wordt, naar gelang van het geval, haast het (de) volgnummer(s)
van de lijst(en) aangebracht.
!B

5. Alle exemplaren van het overdrachtsformulier TR worden aan de
belanghebbende teruggegeven.
6. De in artikel 311, onder a), bedoelde goederen worden, op de door elke
Lid-Staat vast te stellen wijze, voor het gehele traject onder de regeling intern
communautair douanevervoer geplaatst zonder dat het overdrachtsformulier
TR betreffende deze goederen bij het kantoor van vertrek behoeft te worden
overgelegd en zonder dat de in artikel 432 bedoelde etiketten behoeven te
worden aangebracht. Deze ontheffing van de verplichting tot overlegging
geldt evenwel niet voor overdrachtsformulieren TR die betrekking hebben op
goederen waarop de artikelen 463 tot en met 470 van toepassing zijn.
7. Voor de in lid 2 bedoelde goederen wordt het overdrachtsformulier TR
aangeboden bij het kantoor van bestemming waar de goederen voor het vrije
verkeer of een andere douaneregeling worden geplaatst.
Bij het kantoor van bestemming behoeft ten aanzien van de in artikel 311,
onder a), bedoelde goederen geen enkele formaliteit te worden vervuld.
8. Ten behoeve van de in artikel 429 bedoelde controle houdt de
vervoersonderneming alle overdrachtsformulieren die op het in lid 6 bedoelde
douanevervoer betrekking hebben in het land van bestemming ter beschikking
van de douaneautoriteiten, in voorkomend geval op de wijze die in onderling
overleg met deze autoriteiten is vastgesteld.
9. Wanneer communautaire goederen per spoor worden vervoerd van een
plaats in een Lid-Staat naar een plaats in een andere Lid-Staat, over het
grondgebied van een derde land dat geen EVA-land is, wordt de regeling
intern communautair douanevervoer toegepast. In dit geval zijn de leden 6, 7,
tweede alinea, en 8 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 435
De identificatie van de goederen geschiedt overeenkomstig artikel 349. Het
kantoor van vertrek gaat in de regel niet over tot verzegeling van grote
containers wanneer door de spoorwegmaatschappij reeds identificatiemaatregelen zijn toegepast. Wanneer de containers worden verzegeld, wordt dit in
het voor de douane bestemde vak van de exemplaren nrs. 3 A en 3 B van het
overdrachtsformulier TR vermeld.
Artikel 436
1. In de in artikel 434, lid 7, eerste alinea, bedoelde gevallen levert de
vervoersonderneming de exemplaren nrs. 1, 2 en 3 A van het overdrachtsformulier TR in bij het kantoor van bestemming.
2. Het kantoor van bestemming geeft de exemplaren nrs. 1 en 2 na
aftekening onverwijld aan de vervoersonderneming terug en behoudt
exemplaar nr. 3 A.
Artikel 437
1. Wanneer een vervoersbeweging binnen het douanegebied van de
Gemeenschap begint en daarbuiten dient te eindigen, zijn artikel 434, leden
1 tot en met 5, en artikel 435 van toepassing.
2. Het douanekantoor waaronder het grensstation ressorteert waarlangs het
vervoer het douanegebied van de Gemeenschap verlaat, wordt aangemerkt als
kantoor van bestemming.
3. Bij het kantoor van bestemming behoeft geen enkele formaliteit te
worden vervuld.
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Artikel 438
1. Wanneer een vervoersbeweging buiten het douanegebied van de
Gemeenschap begint en daarbinnen dient te eindigen, wordt het douanekantoor waaronder het grensstation ressorteert waarlangs het vervoer het
douanegebied van de Gemeenschap binnenkomt, als kantoor van vertrek
aangemerkt.
2. Het douanekantoor waar de goederen worden aangebracht, wordt als
kantoor van bestemming aangemerkt.
De bij artikel 436 voorgeschreven formaliteiten worden bij het kantoor van
bestemming vervuld.
!M6

3. Wanneer de goederen in een tussenstation in het vrije verkeer worden
gebracht of onder een andere douaneregeling worden geplaatst, wordt het
douanekantoor waaronder dit station ressorteert, als kantoor van bestemming
aangemerkt. Dit douanekantoor tekent de door de vervoermaatschappij
aangeboden exemplaren 1, 2 en 3 A van het overdrachtsformulier TR af en
brengt daarop ten minste een van de volgende aantekeningen aan:
— Despachado de aduana,
— Toldbehandlet,
— Verzollt,
— Εκτελωνισµενο,
— Cleared,
— Dédouané,
— Sdoganato,
— Vrijgemaakt,
— Desalfandegado,
— Tulliselvitetty,
— Tullklarerat.
Dit kantoor geeft de exemplaren 1 en 2 na aftekening onverwijld aan de
vervoermaatschappij terug en behoudt exemplaar 3 A.
4. Het bepaalde in artikel 423, leden 4 en 5, is van overeenkomstige
toepassing.
!B

Artikel 439
1. Wanneer een vervoersbeweging buiten het douanegebied van de
Gemeenschap begint en dient te eindigen, worden de in artikel 438, lid 1,
en in artikel 437, lid 2, bedoelde kantoren als kantoor van vertrek
respectievelijk als kantoor van bestemming aangemerkt.
2. Bij het kantoor van vertrek en bij het kantoor van bestemming behoeft
geen enkele formaliteit te worden vervuld.
Artikel 440
Het in artikel 438, lid 1, of artikel 439, lid 1, bedoelde vervoer van goederen
wordt geacht met toepassing van de regeling extern communautair
douanevervoer plaats te vinden, tenzij het communautaire karakter van de
goederen overeenkomstig de artikelen 313 tot en met 340 wordt aangetoond.
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Onderafdeling 3
Overige bepalingen
Artikel 441
1. De artikelen 341, lid 2, tweede alinea, en 342 tot en met 344 zijn van
toepassing op de ladingslijsten die eventueel bij de vrachtbrief CIM of het
overdrachtsformulier TR zijn gevoegd. Het aantal lijsten wordt aangetekend
in het voor de vermelding van de bijlagen bestemde vak van de vrachtbrief
CIM of het overdrachtsformulier TR.
Voorts wordt op de ladingslijst het nummer vermeld van de wagon waarop de
vrachtbrief CIM betrekking heeft of, in voorkomend geval, het nummer van
de container waarin de goederen zich bevinden.
2. Bij vervoer, dat binnen het douanegebied van de Gemeenschap begint,
van zowel onder de regeling extern communautair douanevervoer als onder de
regeling intern communautair douanevervoer geplaatste goederen worden
voor elke categorie goederen afzonderlijke ladingslijsten opgesteld. Voor het
vervoer met behulp van grote containers onder geleide van overdrachtsformulieren TR worden afzonderlijke ladingslijsten opgesteld voor elke grote
container waarin zich goederen van beide categorieën bevinden.
De volgnummers van de ladingslijsten die betrekking hebben op elk van de
twee categorieën goederen worden vermeld in het voor de omschrijving van
de goederen bestemde vak van de vrachtbrief CIM of het overdrachtsformulier
TR.
3. In de gevallen als bedoeld in de leden 1 en 2 en met het oog op de
toepassing van de in de artikelen 413 tot en met 442 bedoelde procedures
maken de bij de vrachtbrief CIM of het overdrachtsformulier TR gevoegde
ladingslijsten daarvan onlosmakelijk deel uit en hebben zij dezelfde
rechtsgevolgen.
Het origineel van deze ladingslijsten wordt afgetekend door het station van
verzending.
Onderafdeling 4
Toepassingsgebied van de normale en van de vereenvoudigde procedures
Artikel 442
1. Wanneer de regeling communautair douanevervoer van toepassing is,
vormen de artikelen 412 tot en met 441 geen beletsel voor de toepassing van
de in de artikelen 341 tot en met 380 omschreven procedures, met dien
verstande dat de artikelen 415 en 417, respectievelijk 429 en 432, niettemin
van toepassing zijn.
2. In het in lid 1 bedoelde geval wordt bij het opstellen van de vrachtbrief
CIM of het overdrachtsformulier TR in het voor de vermelding van de
bijlagen bestemde vak op duidelijke wijze verwezen naar het (de) gebruikte
document(en) voor communautair douanevervoer, onder vermelding van de
soort, het kantoor van afgifte, de datum en het nummer van geldigmaking van
elk gebruikt document.
Bovendien moet exemplaar nr. 2 van de vrachtbrief CIM of de exemplaren
nrs. 1 en 2 van het overdrachtsformulier TR worden afgetekend door de
spoorwegmaatschappij waaronder het laatste bij het communautair douanevervoer betrokken station ressorteert. Deze spoorwegmaatschappij tekent
de exemplaren af na te hebben nagegaan dat het vervoer van de goederen
geschiedt onder geleide van het document, respectievelijk de documenten,
voor communautair douanevervoer waarnaar wordt verwezen.
3. Wanneer, overeenkomstig de artikelen 426 tot en met 440, communautair
douanevervoer onder geleide van een overdrachtsformulier TR plaatsvindt,
valt de in het kader van dit vervoer gebruikte vrachtbrief CIM buiten het
toepassingsgebied van de leden 1 en 2 en van de artikelen 412 tot en met 425.
Op de vrachtbrief CIM wordt in het voor de vermelding van de bijlagen
bestemde vak op duidelijke wijze naar het overdrachtsformulier TR verwezen.
Deze verwijzing bevat de vermelding „Overdrachtsformulier TR”, gevolgd
door het volgnummer.
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HOOFDSTUK 8
Bijzondere voorschriften betreffende bepaalde wijzen van vervoer en
postzendingen
Afdeling 1
Vervoer door de lucht
Artikel 443
Gebruikmaking van de regeling communautair douanevervoer is bij het
vervoer van goederen door de lucht slechts verplicht wanneer deze goederen
in een luchthaven van de Gemeenschap worden geladen of overgeladen.
Artikel 444
1. Wanneer, ingevolge artikel 443, gebruikmaking van de regeling
communautair douanevervoer verplicht is bij het vervoer van goederen door
de lucht vanaf een luchthaven in de Gemeenschap, geldt het bij deze goederen
behorende manifest, waarvan de inhoud overeenstemt met het model dat in
aanhangsel 3 van bijlage 9 bij het Verdrag inzake de internationale
burgerluchtvaart is opgenomen, als aangifte voor het communautair
douanevervoer.
!M13

2. Wanneer de zending zowel goederen omvat die onder de regeling extern
communautair douanevervoer als goederen die onder de bij artikel 311 onder
c) bedoelde regeling intern communautair douanevervoer worden vervoerd,
worden deze goederen op een afzonderlijk manifest vermeld.
3. Het (de) in de leden 1 en 2 bedoelde manifest(en) bevat(ten) een door de
luchtvaartmaatschappij gedateerde en ondertekende aantekening waaruit blijk
dat dit (deze) manifest(en) als aangifte voor communautair douanevervoer
dienst doet (doen) en waarin de douanestatus van de goederen is vermeld. Het
(de) aldus opgestelde en ondertekende manifest(en) geldt (gelden), naar
gelang van het geval, als T1- of T2F-aangifte.
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Wanneer een in het manifest vermelde zending goederen betreft die reeds
onder een regeling douanevervoer vallen of in het kader van de regeling
actieve veredeling, het stelsel douane-entrepots of de regeling tijdelijke invoer
worden vervoerd, brengt de luchtvaartmaatschappij naast deze post op het
manifest het teken „TD” aan. In die gevallen brengt de luchtvaartmaatschappij het teken „TD” eveneens aan op de betrokken luchtvrachtbrief
alsmede een verwijzing naar de gevolgde regeling en een vermelding van het
referentienummer, van de datum en van de naam van het kantoor van afgifte
van het douanevervoerdocument, respectievelijk van het overdrachtsformulier.

In het (de) manifest(en) bedoeld in de leden 1 en 2 worden de volgende
gegevens vermeld:
— de naam van de luchtvaartmaatschappij die de goederen vervoert;
— het vluchtnummer;
— de datum van de vlucht;
— de naam van de luchthaven van lading (vertrek) en lossing (bestemming);
en voor elke in het manifest vermelde zending:
— het nummer van de luchtvrachtbrief (airway bill);
— het aantal colli;
— een korte omschrijving van de goederen of, in geval van groepagezending, de vermelding „consolidated” (eventueel afgekort);
— de brutomassa.
4. De luchtvaartmaatschappij die goederen vervoert onder geleide van de in
de leden 1, 2 en 3 bedoelde manifesten, geldt voor dit vervoer als aangever.
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5. Behoudens wanneer de luchtvaartmaatschappij de hoedanigheid van
toegelaten afzender in de zin van artikel 398 bezit, worden de in de leden 1, 2
en 3 bedoelde manifesten ten minste in tweevoud ter aftekening overgelegd
aan de douaneautoriteiten van de luchthaven van vertrek, die een exemplaar
behouden.
Deze autoriteiten kunnen verlangen dat alle luchtvrachtbrieven die op de in de
manifesten vermelde goederen betrekking hebben, ter controle worden
overgelegd.
6. De luchtvaartmaatschappij die de goederen vervoert, deelt de douaneautoriteiten van de luchthaven van bestemming de naam van de
luchthaven(s) van vertrek mee.
De douaneautoriteiten van de luchthaven van bestemming kunnen besluiten
dat een dergelijke mededeling niet gedaan behoeft te worden door
luchtvaartmaatschappijen ten aanzien waarvan geen twijfel bestaat over de
luchthaven of luchthavens van vertrek gezien de aard en het geografische
gebied van de luchtverbindingen die deze maatschappijen onderhouden.
7. Een exemplaar van de in de leden 1 tot en met 5 bedoelde manifesten
wordt aan de douaneautoriteiten van de luchthaven van bestemming
overgelegd, die dit exemplaar behouden.
8. Onverminderd lid 7 kunnen de douaneautoriteiten van de luchthaven van
bestemming eisen dat de manifesten betreffende alle op de luchthaven geloste
goederen bij hen ter controle worden aangeboden.
Deze autoriteiten kunnen eveneens eisen dat alle luchtvrachtbrieven
betreffende de op de manifesten vermelde zendingen bij hen ter controle
worden aangeboden.
9. De douaneautoriteiten van de luchthaven van bestemming zenden de
douaneautoriteiten van elke luchthaven van vertrek maandelijks een door de
luchtvaartmaatschappijen opgestelde lijst toe van de in de leden 1, 2 en 3
bedoelde manifesten die in de loop van de voorafgaande maand werden
overgelegd. Deze lijst wordt door de douaneautoriteiten van de luchthaven van
bestemming afgetekend.
Elk manifest wordt op deze lijst omschreven door middel van:
— het referentienummer van het manifest;
— de naam (eventueel afgekort) van de luchtvaartmaatschappij die de
goederen heeft vervoerd;
— het vluchtnummer;
— de datum van de vlucht.
De douaneautoriteiten kunnen de luchtvaartmaatschappijen, onder de voorwaarden welke zij bij bilaterale en multilaterale regelingen vaststellen,
toestemming verlenen deze gegevens zelf, overeenkomstig de eerste alinea,
aan de douaneautoriteiten van elke luchthaven van vertrek mee te delen. Zij
stellen de douaneautoriteiten van de overige Lid-Staten van deze toestemming
in kennis.
Wanneer onregelmatigheden worden vastgesteld met betrekking tot de
gegevens van de in deze lijst opgenomen manifesten, stelt het kantoor van
bestemming het kantoor van vertrek hiervan in kennis, onder verwijzing naar
onder andere de luchtvrachtbrieven die betrekking hebben op de desbetreffende goederen die tot deze vaststelling hebben geleid.
10. Op verzoek van de betrokken luchtvaartmaatschappijen kunnen de
douaneautoriteiten van de Lid-Staten, door middel van bilaterale of
multilaterale regelingen, toestaan dat in plaats van het in lid 1 bedoelde
manifest, gebruik wordt gemaakt van vereenvoudigde procedures voor
communautair douanevervoer met behulp van de tussen deze luchtvaartmaatschappijen bestaande systemen voor de uitwisseling van gegevens.
11. a) Internationale luchtvaartmaatschappijen die zijn gevestigd of een
regionaal kantoor hebben in het douanegebied van de Gemeenschap
en:
— die gebruik maken van een systeem voor de uitwisseling van
gegevens tussen luchthavens van vertrek en van bestemming in
de Gemeenschap,
en
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— die voldoen aan de onder b) genoemde voorwaarden,
krijgen op hun verzoek toestemming de in de leden 1 tot en met 9
omschreven procedures voor communautair douanevervoer te
vereenvoudigen.
Na ontvangst van het verzoek wordt dit door de douaneautoriteiten
van de Lid-Staat waar de luchtvaartmaatschappij is gevestigd ter
kennis gebracht van de douaneautoriteiten van de andere Lid-Staten
op het grondgebied waarvan de luchthavens van vertrek en
bestemming zich bevinden die door middel van een systeem voor
de uitwisseling van gegevens met elkaar in verbinding staan.
Indien hiertegen binnen 60 dagen na kennisgeving geen bezwaar is
gemaakt, verlenen de douaneautoriteiten, onder voorbehoud van
artikel 97, lid 2, onder a), van het Wetboek, vergunning tot
toepassing van de onder c) omschreven vereenvoudigde procedure.
Deze vergunning is in alle betrokken Lid-Staten geldig voor het
communautair douanevervoer tussen de in de vergunning genoemde
luchthavens.
b) Gebruikmaking van de onder c) bedoelde vereenvoudigde procedure
wordt slechts toegestaan aan luchtvaartmaatschappijen:
— die een belangrijk aantal intracommunautaire vluchten uitvoeren;
— die veelvuldig goederen verzenden en ontvangen;
— waarvan de schriftelijke of elektronische vastlegging van
gegevens van dien aard is dat de douaneautoriteiten hun
activiteiten bij vertrek en bestemming kunnen controleren;
— die geen ernstige of herhaalde inbreuken hebben gepleegd op de
douane- of belastingwetgeving;
— waarvan de administratie geheel ter beschikking van de
douaneautoriteiten staat;
— die zich tegenover de douaneautoriteiten volledig aansprakelijk
stellen ten aanzien van hun verplichtingen en medewerking
verlenen bij de opsporing van overtredingen en onregelmatigheden.
c) De vereenvoudigde procedure wordt als volgt toegepast:
— de luchtvaartmaatschappij houdt in haar administratie de
gegevens bij inzake de status van alle goederen die zij vervoert;
— het manifest in de luchthaven van vertrek dat met behulp van het
systeem voor de uitwisseling van gegevens wordt doorgezonden,
wordt het manifest in de luchthaven van bestemming;
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— de luchtvaartschappij brengt naast elke post van het manifest het
teken „T1” aan indien de goederen onder de regeling extern
communautair douanevervoer worden vervoerd, het teken „TF”
indien de goederen, overeenkomstig artikel 311, onder c), onder
de regeling intern communautair douanevervoer worden vervoerd, en het teken „C” indien de goederen noch onder de
regeling extern communautair douanevervoer noch onder de bij
artikel 311, onder c), bedoelde regeling intern communautair
douanevervoer worden vervoerd; wanneer een in het manifest
vermelde zending goederen betreft die reeds onder een regeling
douanevervoer vallen of in het kader van de regeling actieve
veredeling, het stelsel douane-entrepots of de regeling tijdelijke
invoer worden vervoerd, brengt de luchtvaartmaatschappij naast
deze post van het manifest het teken „TD” aan. In die gevallen
brengt de luchtvaartmaatschappij het teken „TD” eveneens aan
op de betrokken luchtvrachtbrief alsmede een verwijzing naar de
gevolgde regeling, en een vermelding van het referentienummer,
van de datum en van de naam van het kantoor van afgifte van het
douanevervoerdocument, respectievelijk van het overdrachtsformulier.
!B

— de regeling communautair douanevervoer wordt als aangezuiverd beschouwd wanneer het met behulp van het systeem
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voor de uitwisseling van gegevens doorgezonden manifest in de
luchthaven van bestemming ter beschikking wordt gesteld van de
douaneautoriteiten en de goederen bij hen zijn aangebracht;
— de douaneautoriteiten in de luchthavens van vertrek en
bestemming krijgen op hun verzoek een afdruk van het met
behulp van het systeem voor gegevensuitwisseling doorgezonden manifest;
— de douaneautoriteiten in de luchthaven van vertrek verrichten
administratieve controles achteraf op basis van een risicoanalyse;
— de douaneautoriteiten in de luchthaven van bestemming verrichten administratieve controles op basis van een risicoanalyse
en zenden de douaneautoriteiten van de luchthaven van vertrek
ter controle zo nodig de bijzonderheden toe inzake de
manifesten die met behulp van het systeem voor de uitwisseling
van gegevens zijn doorgezonden;
— de luchtvaartmaatschappij is belast met de vaststelling en
mededeling aan de douaneautoriteiten van alle overtredingen
of onregelmatigheden die in die luchthaven van bestemming
worden ontdekt;
— de douaneautoriteiten van de luchthaven van bestemming stellen
de douaneautoriteiten van de luchthaven van vertrek binnen een
redelijke termijn in kennis van alle overtredingen of onregelmatigheden;
— deze overtredingen en onregelmatigheden kunnen worden
geregeld volgens procedures die tussen de luchtvaartmaatschappijen en de douaneautoriteiten op de plaatsen van bestemming
en vertrek worden overeengekomen.
Artikel 445
Wanneer, overeenkomstig artikel 443, het gebruik van de regeling communautair douanevervoer verplicht is voor goederen die vanaf een luchthaven
in de Gemeenschap door de lucht worden vervoerd, vormt artikel 444 geen
beletsel voor belanghebbende om gebruik te maken van de in de artikelen 341
tot en met 380 omschreven procedures voor communautair douanevervoer. In
dit geval zijn de in artikel 444 omschreven procedures niet van toepassing.
Afdeling 2
Vervoer over zee
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Artikel 446
De regeling communautair douanevervoer is voor het vervoer over zee
uitsluitend verplicht voor goederen die worden vervoerd in het kader van een
lijndienst waarvoor overeenkomstig artikel 313 bis een vergunning is
verleend.
Artikel 447
1. Bij het plaatsen van goederen onder de regeling communautair
douanevervoer overeenkomstig artikel 446 wordt zekerheid gesteld om de
betaling van de eventuele douaneschuld en andere eventuele heffingen met
betrekking tot de goederen te waarborgen.
2. Voor de in artikel 448 bedoelde regelingen is het niet nodig zekerheid te
stellen.
!B

Artikel 448
1. Wanneer, overeenkomstig artikel 446, gebruikmaking van de regeling
communautair douanevervoer verplicht is bij het vervoer van goederen over
zee vanuit een haven in de Gemeenschap, kunnen de douaneautoriteiten van
de Lid-Staten, op verzoek van de betrokken scheepvaartmaatschappijen en
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onder de in de leden 2 tot en met 10 gestelde voorwaarden, de procedures
voor het communautair douanevervoer vereenvoudigen door toe te staan dat
het bij deze goederen behorende manifest gebruikt wordt als aangifte of
document voor communautair douanevervoer.
!M13
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2. Zodra een vergunningaanvraag is ontvangen, wordt van die aanvraag door
de douaneautoriteiten van de lidstaat waar de scheepvaartmaatschappij is
gevestigd of waar deze een vertegenwoordiging heeft, kennis gegeven aan de
douaneautoriteiten van de andere lidstaten op het grondgebied waarvan de
voorziene havens van vertrek en van bestemming zijn gelegen.
Indien hiertegen binnen 60 dagen na kennisgeving geen bezwaar is gemaakt,
verlenen de douaneautoriteiten de betrokken scheepvaartmaatschappij de
gevraagde vergunning. Deze vergunning geldt in alle betrokken Lid-Staten als
een bilaterale of multilaterale regeling als bedoeld in artikel 97, lid 2, onder
a), van het Wetboek.
Wanneer deze vergunning niet wordt verleend, is de in de artikelen 341 tot en
met 380 omschreven regeling communautair douanevervoer van toepassing.
Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor alle belanghebbenden,
met inbegrip van scheepvaartmaatschappijen die een dergelijke vergunning
hebben verkregen om, in voorkomend geval, de in de artikelen 341 tot en met
380 omschreven regeling communautair douanevervoer toe te passen.
3. De in lid 1 bedoelde vergunning wordt slechts verleend aan scheepvaartmaatschappijen die:
— een administratie voeren aan de hand waarvan de douaneautoriteiten hun
activiteiten kunnen controleren;
— geen ernstige of herhaalde inbreuken op de douane- en belastingwetgeving hebben gepleegd;
— manifesten gebruiken die:
— ten minste de naam en het volledige adres van de betrokken
scheepvaartmaatschappij, de identiteit van het schip, de plaats van
lading en van lossing en het connossement bevatten en voor elke
zending het nummer, de aard, de merken en nummers van de colli, de
omschrijving van de goederen, de brutomassa in kilogram en, in
voorkomend geval, de nummers van de containers;
— voor de douaneautoriteiten gemakkelijk te gebruiken en te controleren zijn;
— vóór het vertrek van het betrokken schip naar behoren ingevuld en
ondertekend kunnen worden overgelegd aan de douaneautoriteiten.
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4. In de in lid 1 bedoelde vergunning wordt bepaald dat, wanneer de zending
zowel goederen bevat die onder de regeling extern communautair douanevervoer als goederen die op grond van artikel 311, onder c), onder de regeling
intern communautair douanevervoer worden vervoerd, deze goederen op een
afzonderlijke manifest moeten worden vermeld.
5. Het (de) in de leden 1 en 3 bedoelde manifest(en) bevat(ten) een door de
scheepvaartmaatschappij gedateerde en ondertekende aantekening waaruit
blijkt dat het (de) manifest(en) als aangifte voor communautair douanevervoer
dienst doet (doen) en waarin de douanestatus van de goederen wordt vermeld.
Het (de) aldus opgestelde en ondertekende manifest(en) geldt (gelden), naar
gelang van het geval, als T1- of T2F-aangifte.
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Wanneer de in het manifest vermelde goederen reeds onder een regeling
douanevervoer vallen of in het kader van de regeling actieve veredeling, het
stelsel douane-entrepots of de regeling tijdelijke invoer worden vervoerd,
brengt de scheepvaartmaatschappij naast deze post van het manifest het teken
„TD” aan. In die gevallen brengt de scheepvaartmaatschappij het teken „TD”
eveneens aan op het betrokken cognossement of op enig ander daartoe
geschikt handelsdocument, alsmede een verwijzing naar de gevolgde regeling,
en een vermelding van het referentienummer, van de datum en van de naam
van het kantoor van vertrek van het douanevervoerdocument, respectievelijk
van het overdrachtsformulier.
6. De scheepvaartmaatschappij die goederen vervoert onder geleide van de
in de leden 1 tot en met 4 bedoelde manifesten, geldt voor dit vervoer als
aangever.
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7. Behoudens wanneer de scheepvaartmaatschappij de hoedanigheid van
toegelaten afzender in de zin van artikel 398 bezit, worden de in de leden 1 tot
en met 4 bedoelde manifesten ten minste in tweevoud ter aftekening
overgelegd aan de douaneautoriteiten van de haven van vertrek, die een
exemplaar behouden.
8. De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde manifesten worden ter aftekening
overgelegd aan de douaneautoriteiten in de haven van bestemming, die een
exemplaar behouden ten einde de goederen eventueel onder douanetoezicht te
plaatsen.
9. Onverminderd lid 8 kunnen de douaneautoriteiten van de haven van
bestemming eisen dat de manifesten en connossementen betreffende alle in de
haven geloste goederen bij hen ter controle worden aangeboden.
10. De douaneautoriteiten van de haven van bestemming zenden de
douaneautoriteiten van elke haven van vertrek maandelijks een door de
scheepvaartmaatschappijen of hun vertegenwoordigers opgestelde lijst toe van
de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde manifesten die in de loop van de
voorafgaande maand werden aangeboden. Deze lijst wordt door de
douaneautoriteiten van de haven van bestemming afgetekend.
Elk manifest wordt op deze lijst omschreven door middel van:
— het referentienummer van het manifest;
— de naam (eventueel afgekort) van de scheepvaartmaatschappij die de
goederen heeft vervoer;
— de datum van het zeevervoer.
Wanneer onregelmatigheden worden vastgesteld met betrekking tot de
gegevens van de in deze lijst opgenomen manifesten, stelt het kantoor van
bestemming het kantoor van vertrek hiervan in kennis, onder verwijzing naar
onder andere de connossementen die betrekking hebben op de desbetreffende
goederen die tot de vaststelling hebben geleid.
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11. a) Wat de internationale scheepvaartmaatschappijen betreft die zijn
gevestigd of die een vertegenwoordiging hebben in het douanegebied
van de Gemeenschap en die voldoen aan de onder b) genoemde
voorwaarden, kan op verzoek van die maatschappijen de in de leden
1 tot en met 10 omschreven regeling voor communautair douanevervoer verder worden vereenvoudigd.
Zodra een dergelijk verzoek is ontvangen, geven de douaneautoriteiten van de lidstaat bij wie dit verzoek is ingediend, daarvan kennis
aan die van de andere lidstaten op het grondgebied waarvan de
voorziene havens van vertrek en van bestemming zijn gelegen.
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Indien hiertegen binnen 60 dagen na kennisgeving geen bezwaar is
gemaakt, verlenen de douaneautoriteiten, onder voorbehoud van
artikel 97, lid 2, onder a), van het Wetboek, vergunning tot
toepassing van de onder c) omschreven vereenvoudigde procedure.
Deze vergunning is in alle betrokken Lid-Staten geldig voor het
communautair douanevervoer tussen de in de vergunning genoemde
havens.
b) Gebruikmaking van de onder c) bedoelde vereenvoudigde procedure
wordt slechts toegestaan aan scheepvaartmaatschappijen die:
— zijn gemachtigd manifesten te gebruiken in overeenstemming
met dit artikel;
— een belangrijk aantal geregelde intracommunautaire verbindingen onderhoude;
— veelvuldig goederen verzenden en ontvangen, en die
— zich tegenover de douaneautoriteiten volledig aansprakelijk
stellen ten aanzien van hun verplichtingen en medewerking
verlenen bij de opsporing van overtredingen en onregelmatigheden.
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c) De vereenvoudigde procedure wordt als volgt toegepast:
— de scheepvaartmaatschappij houdt in haar administratie en op de
kopieën van de manifesten de gegevens bij inzake de status van
alle goederen die zij vervoert;
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— de scheepvaartmaatschappij brengt naast elke post van het
manifest het teken „T1” aan indien de goederen onder de
regeling extern communautair douanevervoer worden vervoerd,
het teken „TF” indien de goederen, overeenkomstig artikel 311,
onder c), onder de regeling intern communautair douanevervoer
worden vervoerd, en het teken „C” indien de goederen noch
onder de regeling extern communautair douanevervoer noch
onder de bij artikel 311, onder c), bedoelde regeling intern
communautair douanevervoer worden vervoerd; wanneer een in
het manifest vermelde zending goederen betreft die reeds onder
een regeling douanevervoer vallen of die in het kader van de
regeling actieve veredeling, het stelsel douane-entrepots of de
regeling tijdelijke invoer worden vervoerd, brengt de scheepvaartmaatschappij naast deze post van het manifest het teken
„TD” aan. In die gevallen brengt de luchtvaartmaatschappij het
teken „TD” eveneens aan op het cognossement of op enig ander
daartoe geschikt handelsdocument, alsmede een verwijzing naar
de gevolgde regeling, en een vermelding van het referentienummer, van de datum en de naam van het kantoor van afgifte
van het douanevervoerdocument, respectievelijk van het overdrachtsformulier.
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— de regeling communautair douanevervoer wordt als aangezuiverd beschouwd wanneer de manifesten en de goederen bij de
douane-autoriteiten in de haven van bestemming zijn aangebracht;
— de douaneautoriteiten in de haven van vertrek verrichten
administratieve controles achteraf op basis van een risicoanalyse;
— de douaneautoriteiten in de haven van bestemming verrichten
administratieve controles op basis van een risicoanalyse en
zenden de douaneautoriteiten in de haven van vertrek ter
controle zo nodig de bijzonderheden toe inzake de manifesten;
— de scheepvaartmaatschappij is belast met de vaststelling en
mededeling aan de douaneautoriteiten van alle overtredingen of
onregelmatigheden, die in de haven van bestemming worden
ontdekt;
— de douaneautoriteiten van de haven van bestemming stellen de
douaneautoriteiten van de haven van vertrek binnen een redelijke
termijn in kennis van alle overtredingen of onregelmatigheden.
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Afdeling 3
Vervoer door middel van pijpleidingen
Artikel 450
1. Wanneer de regeling communautair douanevervoer van toepassing is,
worden de in het kader van deze regeling te vervullen formaliteiten
overeenkomstig de leden 2 tot en met 6 aangepast voor het vervoer van
goederen door middel van pijpleidingen.
2. De door middel van pijpleidingen vervoerde goederen worden geacht
onder de regeling communautair douanevervoer te zijn geplaatst:
— op het tijdstip waarop zij het douanegebied van de Gemeenschap door
middel van een pijpleiding binnenkomen;
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— op het tijdstip waarop zij in de pijpleiding worden gebracht, wanneer het
goederen betreft die zich reeds in het douanegebied van de Gemeenschap
bevinden.
In voorkomend geval wordt het communautaire karakter van deze goederen
overeenkomstig de artikelen 313 tot en met 340 vastgesteld.
3. Voor de in lid 2 bedoelde goederen wordt de exploitant van de pijpleiding
die in de Lid-Staat is gevestigd over het grondgebied waarvan de goederen het
douanegebied van de Gemeenschap binnenkomen of de exploitant van de
pijpleiding die in de Lid-Staat is gevestigd waar het vervoer begint, als
aangever aangemerkt.
4. Voor de toepassing van artikel 96, lid 2, van het Wetboek wordt de
exploitant van de pijpleiding die is gevestigd in de Lid-Staat over het
grondgebied waarvan de goederen per pijpleiding worden vervoerd, geacht de
vervoerder te zijn.
5. Het communautair douanevervoer wordt geacht te zijn beëindigd op het
tijdstip waarop de per pijpleiding vervoerde goederen de installaties of het
distributienetwerk van de geadresseerde bereiken en in diens administratie
worden opgenomen.
6. De bij het vervoer betrokken ondernemingen voeren een administratie en
houden deze ter beschikking van de douaneautoriteiten zodat deze alle
controles kunnen verrichten die zij in het kader van het in de leden 2, 3 en 4
bedoelde communautair douanevervoer nodig achten.

HOOFDSTUK 9
Vervoer onder geleide van een carnet TIR of een carnet ATA
Afdeling 1
Gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 451
1. Wanneer, overeenkomstig artikel 91, lid 2, onder b) en c), en artikel 163,
lid 2, onder b), van het Wetboek, goederen van de ene naar een andere plaats
binnen het douanegebied van de Gemeenschap worden vervoerd met
toepassing van de regeling voor:
— internationaal goederenververvoer onder geleide van een carnet TIR
(TIR-overeenkomst),
— onder geleide van een carnet ATA (ATA-overeenkomst),
wordt het douanegebied van de Gemeenschap, wat het gebruik van het carnet
TIR of het carnet ATA voor dit vervoer betreft, als één gebied aangemerkt.
2. Voor het gebruik van carnets ATA als doorvoerdocumenten wordt onder
„doorvoer” verstaan het vervoer van goederen van een douanekantoor dat in
het douanegebied van de Gemeenschap is gelegen naar een ander
douanekantoor dat in hetzelfde gebied is gelegen.
Artikel 452
Wanneer het vervoer van de ene naar een andere plaats in het douanegebied
van de Gemeenschap gedeeltelijk over het grondgebied van een derde land
plaatsvindt, zijn de aan de TIR-regeling of de ATA-regeling verbonden
formaliteiten en controles van toepassing op de plaatsen waar het vervoer
tijdelijk het douanegebied van de Gemeenschap verlaat en waar het opnieuw
dit gebied binnenkomt.
Artikel 453
1. Wanneer goederen onder geleide van carnets TIR of carnets ATA in het
douanegebied van de Gemeenschap worden vervoerd, worden zij geacht
niet-communautaire goederen te zijn, tenzij hun communautaire karakter
wordt vastgesteld.
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2. Het communautaire karakter van de in lid 1 bedoelde goederen wordt
aangetoond en vastgesteld overeenkomstig de artikelen 314 tot en met 324 of,
indien van toepassing, de artikelen 325 tot en met 334, binnen de in artikel
326 omschreven grenzen.
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Artikel 454
1. Dit artikel is van toepassing onverminderd de specifieke bepalingen van
de TIR- en van de ATA-overeenkomst betreffende de aansprakelijkheid van de
organisaties die zich garant hebben gesteld bij het gebruik van een carnet TIR
of een carnet ATA.
2. Wanneer wordt vastgesteld dat in de loop van of in verband met vervoer
onder geleide van een carnet TIR, respectievelijk doorvoer onder geleide van
een carnet ATA, in een bepaalde Lid-Staat een overtreding of onregelmatigheid is begaan, wordt de actie tot invordering van de eventueel verschuldigde
rechten en andere heffingen door deze Lid-Staat volgens de nationale of
communautaire bepalingen ingesteld, onverminderd eventuele strafrechtelijke
maatregelen.
3. Wanneer het niet mogelijk is te bepalen op welk grondgebied de
overtreding of onregelmatigheid is begaan, wordt deze geacht te zijn begaan
in de Lid-Staat waar zij is vastgesteld, tenzij binnen de in artikel 455, lid 1,
bedoelde termijn ten genoegen van de douaneautoriteiten het bewijs wordt
geleverd van de regelmatigheid van het vervoer of van de plaats waar de
overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan.
Indien, bij gebreke van een dergelijk bewijs, de overtreding of onregelmatigheid geacht blijft te zijn begaan in de Lid-Staat waar zij is vastgesteld,
worden de rechten en andere heffingen op de betrokken goederen door deze
Lid-Staat overeenkomstig de communautaire of nationale bepalingen
ingevorderd.
Indien later wordt vastgesteld in welke Lid-Staat de overtreding of
onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan, worden aan deze Lid-Staat de
rechten en andere heffingen — met uitzondering van het bedrag dat
overeenkomstig de tweede alinea als eigen middelen van de Gemeenschap
werd geïnd — die in deze Lid-Staat op de goederen van toepassing zijn,
terugbetaald door de Lid-Staat die deze aanvankelijk had geïnd. Een eventueel
overschot wordt terugbetaald aan degene die de rechten en heffingen
aanvankelijk had betaald.
Indien het bedrag van de aanvankelijk geïnde en door de innende Lid-Staat
terugbetaalde rechten en andere heffingen lager is dan het bedrag van de
rechten en andere heffingen die verschuldigd zijn in de Lid-Staat waar de
overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan, gaat deze Lid-Staat
over tot invordering van het verschil overeenkomstig de communautaire of
nationale bepalingen.
De douaneadministraties van de Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om
overtredingen en onregelmatigheden tegen te gaan en daar doeltreffende
sancties op te stellen.
Artikel 455
1. Wanneer wordt vastgesteld dat in de loop van of in verband met vervoer
onder geleide van een carnet TIR, respectievelijk doorvoer onder geleide van
een carnet ATA, een overtreding of onregelmatigheid is begaan, delen de
douaneautoriteiten dit mede aan de houder van het carnet TIR, respectievelijk
het carnet ATA, en aan de aansprakelijke organisatie binnen de bij artikel 11,
lid 1, van de TIR-overeenkomst, respectievelijk artikel 6, lid 4, van de
ATA-overeenkomst, vastgestelde termijn.
2. Het bewijs van de regelmatigheid van het vervoer onder geleide van een
carnet TIR, respectievelijk een carnet ATA, in de zin van artikel 454, lid 3,
eerste alinea, wordt geleverd binnen de bij artikel 11, lid 2, van de
TIR-overeenkomst, respectievelijk artikel 7, leden 1 en 2, van de ATA-overeenkomst, vastgestelde termijn.
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3. Het in lid 2 bedoelde bewijs wordt ten genoege van de douaneautoriteiten
geleverd:
a)

door overlegging van een door de douaneautoriteiten gewaarmerkt
douane- of handelsdocument, waaruit blijkt dat de betrokken goederen
bij het kantoor van bestemming zijn aangebracht. Dit document dient
gegevens te bevatten ter identificatie van de goederen;
of

b) door overlegging van een douanedocument waarmee de goederen onder
een douaneregeling in een derde land zijn geplaatst, dan wel een kopie of
een fotokopie daarvan; deze kopie of fotokopie dient voor conform te
worden gewaarmerkt, hetzij door de instantie die het origineel heeft
geviseerd, hetzij door de officiële diensten van het betrokken derde land,
hetzij door de officiële diensten van de Lid-Staten. Dit document dient
voldoende gegevens ter identificatie van de betrokken goederen te
bevatten;
of
c)

wat de ATA-Overeenkomst betreft, door een van de in artikel 8 van deze
Overeenkomst bedoelde bewijsmiddelen.

!B

Afdeling 2
Procedure van het carnet TIR
Artikel 456
In artikel 1, onder h), van de TIR-overeenkomst wordt onder „douanekantoor
van doorgang” verstaan ieder douanekantoor via hetwelk een wegvoertuig,
een vervoerscombinatie of een container, als in de TIR-overeenkomst
omschreven, tijdens een TIR-vervoer in het douanegebied van de Gemeenschap wordt ingevoerd of uit het douanegebied van de Gemeenschap wordt
uitgevoerd.
Artikel 457
Voor de toepassing van artikel 8, lid 4, van de TIR-overeenkomst wordt of is
de organisatie die zich garant heeft gesteld, aansprakelijk ten opzichte van de
douaneautoriteiten van elke Lid-Staat over het grondgebied waarvan de
goederen met toepassing van de TIR-regeling worden vervoerd zodra de
goederen het douanegebied van de Gemeenschap binnenkomen of verzonden
worden vanaf een kantoor van vertrek in het douanegebied van de
Gemeenschap tot aan de plaats van uitgang uit het douanegebied van de
Gemeenschap of tot aan het kantoor van bestemming in dit gebied.

!M7

Artikel 457 bis
Wanneer de douaneautoriteiten van een Lid-Staat besluiten een persoon
overeenkomstig artikel 38 van de TIR-overeenkomst van de TIR-regeling uit
te sluiten, is dit besluit in het gehele douanegebied van de Gemeenschap van
toepassing.
De Lid-Staat deelt zijn besluit, alsmede het tijdstip waarop dit besluit van
toepassing wordt, aan de andere Lid-Staten en aan de Commissie mede.
Dit besluit heeft betrekking op alle carnets TIR die op een douanekantoor ter
aanvaarding worden aangeboden.
!M10

Artikel 457 ter
1. Wanneer een TIR-transactie op dezelfde goederen betrekking heeft als
die welke bij artikel 362 zijn bedoeld of, wanneer de douaneautoriteiten dit
noodzakelijk achten, kan het kantoor van vertrek/kantoor van binnenkomst
een te volgen route voor de betrokken goederen voorschrijven. De
voorgeschreven route kan slechts op verzoek van de houder van het
TIR-carnet worden gewijzigd door de douaneautoriteiten van de Lid-Staat
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waar de goederen zich in de loop van de voorgeschreven route bevinden. De
douaneautoriteiten vermelden de ter zake doende gegevens op het TIR-carnet
en lichten die van het kantoor van vertrek/kantoor van binnenkomst
onverwijld in.
De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om elke overtreding en
onregelmatigheid te bestrijden en deze doeltreffend te bestraffen.
2. In geval van overmacht mag de vervoerder van de voorgeschreven route
afwijken. De goederen en het TIR-carnet moeten onverwijld bij de
dichtstbijzijnde douaneautoriteiten van de Lid-Staat waar de goederen zich
bevinden, worden aangeboden. De douaneautoriteiten stellen onverwijld het
kantoor van vertrek/kantoor van binnenkomst van de routewijziging in kennis
en vermelden de ter zake doende gegevens op het TIR-carnet.
!B

Afdeling 3
Procedure van het carnet ATA
Artikel 458
1. De douaneautoriteiten van iedere Lid-Staat wijzen een centralisatiekantoor aan dat belast is met de coördinatie van de maatregelen bij
overtredingen of onregelmatigheden in verband met carnets ATA.
Deze autoriteiten delen de Commissie het aangewezen kantoor en het
volledige adres daarvan mede. Een lijst van deze kantoren wordt bekendgemaakt in de C-reeks van het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
2. Voor de bepaling van de Lid-Staat die de rechten en andere heffingen
moet invorderen, wordt aangemerkt als Lid-Staat waar een overtreding of
onregelmatigheid tijdens een doorvoer onder geleide van een carnet ATA in
de zin van artikel 454, lid 3, tweede alinea, wordt vastgesteld, die Lid-Staat
waar de goederen zijn teruggevonden en, indien zij niet zijn teruggevonden,
die Lid-Staat waarvan het centralisatiekantoor in het bezit is van de meest
recente strook van het carnet.
Artikel 459
1. Wanneer de douaneautoriteiten van een Lid-Staat het ontstaan van een
douaneschuld vaststellen, wordt zo spoedig mogelijk een vordering ingediend
bij de aansprakelijke organisatie van de Lid-Staat. Wanneer het ontstaan van
de douaneschuld het gevolg is van het feit dat de goederen waarop het carnet
ATA betrekking heeft, niet zijn wederuitgevoerd of niet op regelmatige wijze
zijn vrijgegeven binnen de overeenkomstig de ATA-overeenkomst vastgestelde termijnen, wordt de vordering niet eerder dan drie maanden na de
datum waarop de geldigheidsduur van het carnet is verstreken, ingediend.
2. Het centralisatiekantoor dat een vordering indient, zendt, voor zover
mogelijk terzelfder tijd, een informatienota overeenkomstig het in bijlage 59
opgenomen model naar het centralisatiekantoor waaronder het kantoor van
tijdelijke invoer ressorteert.
Indien het centralisatiekantoor in het bezit is van de niet-aangezuiverde
strook, voegt het een kopie van deze strook bij de informatienota. De
informatienota kan bovendien steeds worden gebruikt indien dit nodig wordt
geacht.
Artikel 460
1. Het bedrag van de rechten en heffingen waarop de in artikel 459 bedoelde
vordering betrekking heeft, wordt berekend aan de hand van het vaststellingsformulier dat overeenstemt met het model in bijlage 60 en dat wordt ingevuld
overeenkomstig de daarbij gegeven aanwijzingen.
Het vaststellingsformulier kan na de vordering worden verzonden, maar in elk
geval binnen drie maanden na het indienen van de vordering en binnen zes
maanden na de datum waarop de douaneautoriteiten met de invorderingsactie
zijn begonnen.
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2. Overeenkomstig en onder de voorwaarden van artikel 461 betekent de
toezending door de douaneadministratie naar een met haar verbonden
aansprakelijke organisatie van dit formulier niet dat de andere aansprakelijke
organisaties in de Gemeenschap vrijgesteld worden van het betalen van de
eventuele rechten en heffingen, indien blijkt dat de overtreding of
onregelmatigheid werd begaan in een andere Lid-Staat dan die waarin de
procedure aanvankelijk werd ingeleid.
3. Het vaststellingsformulier wordt, al naar gelang van het geval, in twee of
drie exemplaren ingevuld. Het eerste exemplaar is bestemd voor de
aansprakelijke organisatie waarmee de douaneautoriteiten van de Lid-Staat
waar de vordering wordt ingediend, is verbonden. Het tweede exemplaar
wordt bewaard door het centralisatiekantoor van afgifte. Zo nodig wordt een
derde exemplaar door het centralisatiekantoor van afgifte verzonden naar het
centralisatiekantoor waaronder het kantoor van tijdelijke invoer ressorteert.
Artikel 461
1. Wanneer wordt vastgesteld dat een overtreding of onregelmatigheid werd
begaan in een andere Lid-Staat dan die waarin de procedure werd ingeleid,
sluit het centralisatiekantoor van de eerste Lid-Staat het dossier, wat hem
betreft, af.
2. Met het oog op de afsluiting van het dossier doet het centralisatiekantoor
van de eerste Lid-Staat het centralisatiekantoor van de tweede Lid-Staat de
gegevens van dit dossier toekomen en betaalt het de aansprakelijke
organisatie waarmee het is verbonden de eventueel reeds gestorte of
voorlopig betaalde bedragen terug.
Het dossier kan evenwel slechts worden afgesloten indien het centralisatiekantoor van de eerste Lid-Staat van het centralisatiekantoor van de tweede
Lid-Staat een decharge heeft ontvangen waarin met name wordt vermeld dat
een vordering, overeenkomstig de beginselen van de ATA-overeenkomst, in
die tweede Lid-Staat is ingediend. Het model van de decharge is opgenomen
in bijlage 61.
3. Het centralisatiekantoor van de Lid-Staat waar de overtreding of
onregelmatigheid werd begaan, belast zich met de invorderingsprocedure en
int zo nodig bij de aansprakelijke organisatie waarmee het verbonden is, de
bedragen van de verschuldigde rechten en heffingen volgens de tarieven van
de Lid-Staat waarin het is gevestigd.
4. De procedure wordt overgedragen binnen de termijn van één jaar na
afloop van de geldigheid van het carnet en mits de betaling niet definitief is
geworden op grond van artikel 7, lid 2 of lid 3, van de ATA-overeenkomst. Na
het verstrijken van deze termijn is artikel 454, lid 3, derde en vierde alinea,
van toepassing.

HOOFDSTUK 10
Vervoer met toepassing van de procedure van formulier 302
Artikel 462
1. Wanneer, overeenkomstig artikel 91, lid 2, onder e), en artikel 163, lid 2,
onder e), van het Wetboek, goederen van de ene naar een andere plaats in het
douanegebied van de Gemeenschap worden vervoerd onder geleide van het
formulier 302 als bedoeld in de op 19 juni 1951 te Londen ondertekende
Overeenkomst tussen de landen die partij zijn bij het Noordatlantische
Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, wordt het douanegebied van de Gemeenschap, wat het gebruik van dit document voor dit
vervoer betreft, als één grondgebied aangemerkt.
2. Wanneer het in lid 1 bedoelde vervoer ten dele over het grondgebied van
een derde land geschiedt, zijn de controles en formaliteiten in verband met het
gebruik van het formulier 302 van toepassing op de plaatsen waar de goederen
het douanegebied van de Gemeenschap tijdelijk verlaten en weer binnenkomen.

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 176
!B

3. Wanneer wordt vastgesteld dat in de loop van of in verband met vervoer
onder geleide van een formulier 302 in een bepaalde Lid-Staat een
overtreding of onregelmatigheid is begaan, wordt de actie tot invordering
van de eventueel verschuldigde rechten en andere heffingen door deze
Lid-Staat volgens de communautaire of nationale bepalingen ingesteld,
onverminderd eventuele strafrechtelijke vervolging.
4.

Artikel 454, lid 4, is van overeenkomstige toepassing.
HOOFDSTUK 11
Gebruik van documenten voor communautair douanevervoer voor de
toepassing van maatregelen bij de uitvoer van bepaalde goederen
Artikel 463

1. Dit hoofdstuk bevat de bepalingen die van toepassing zijn op goederen
die binnen het douanegebied van de Gemeenschap onder een regeling
communautair douanevervoer of een andere douanevervoerregeling worden
vervoerd en waarvan de uitvoer uit de Gemeenschap hetzij is verboden hetzij
aan beperkingen, rechten of andere heffingen is onderworpen.
2. Dit hoofdstuk is echter slechts van toepassing voor zover dit mogelijk is
volgens de bepalingen waarbij het verbod, de beperking, de rechten of de
heffing wordt ingesteld en onverminderd de bijzondere voorwaarden van deze
bepalingen.
Artikel 464
Wanneer de in artikel 463, lid 1, bedoelde goederen onder een regeling
communautair douanevervoer worden geplaatst, brengt de aangever in het vak
„Omschrijving van de goederen” van de aangifte voor communautair
douanevervoer één van de volgende vermeldingen aan, al naar gelang van
het geval:
— Salida de la Comunidad sometida a restricciones,
— Udpassage fra Fællesskabet undergivet restriktioner,
— Ausgang aus der Gemeinschaft — Beschränkungen unterworfen,
— Fξοδος απ@ την Κοιν@τητα υποκειµνη σε περιορισµοBς,
— Export from the Community subject to restrictions,
— Sortie de la Communauté soumise à des restrictions,
— Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni,
— Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen,
!A1

— Vienti yhteisöstä rajoitusten alaista — Export från Gemenskapen underkastad restriktioner,
— Export från Gemenskapen underkastad restriktioner,
!B

— Saída da Comunidade sujeita a restrições,
— Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos,
— Udpassage fra Fællesskabet betinget af afgiftsbetaling,
— Ausgang aus der Gemeinschaft — Abgabenerhebungen unterworfen,
— Fξοδος απ@ την Κοιν@τητα υποκειµνη σε επιβIρυνση,
— Export from the Community subject to duty,
— Sortie de la Communauté soumise à imposition,
— Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione,
— Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen,
!A1

— Vienti yhteisöstä maksujen alaista — Export från Gemenskapen underkastad avgifter,
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— Export från Gemenskapen underkastad avgifter,
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— Saída da Comunidade sujeita a pagamento de imposições.
Artikel 465
1. Wanneer de in artikel 463, lid 1, bedoelde goederen onder een andere
regeling voor douanevervoer dan de regeling communautair douanevervoer
worden geplaatst, laat het douanekantoor waar de formaliteiten voor
verzending worden vervuld het in artikel 472 bedoelde controle-exemplaar
T 5 opmaken. De belanghebbende brengt in vak 104 van dit exemplaar, al
naar gelang van het geval, één van de bij artikel 464 voorgeschreven
vermeldingen aan.
2. Het in lid 1 bedoelde douanekantoor brengt op het douanedocument
onder geleide waarvan de goederen zullen worden vervoerd, al naar gelang
van het geval, één van de in artikel 464 voorgeschreven vermeldingen aan.
Artikel 466
De artikelen 464 en 465 zijn niet van toepassing wanneer voor goederen die
ten uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap worden aangegeven
aan het douanekantoor waar de uitvoerformaliteiten worden vervuld, het
bewijs wordt overgelegd dat ontheffing is verleend van de voor deze goederen
vastgestelde beperkingen, dat de verschuldigde rechten bij uitvoer, belastingen of heffingen zijn betaald of dat de goederen op grond van hun status het
douanegebied van de Gemeenschap zonder verdere formaliteiten mogen
verlaten.
Artikel 467
1. Indien de in artikel 463, lid 2, bedoelde bepaling zekerheidstelling
voorschrijft, dient zekerheid te worden gesteld in de gevallen waarin, volgens
de gegevens van het douanedocument, de in artikel 463, lid 1, bedoelde
goederen, die tussen twee plaatsen in het douanegebied van de Gemeenschap
worden vervoerd, dit gebied tijdens het vervoer anders dan door de lucht
zullen verlaten.
2. De zekerheid wordt gesteld bij het kantoor waar de formaliteiten voor het
verzenden van de goederen worden vervuld of bij een andere instantie die
daartoe is aangewezen door de Lid-Staat waaronder dat kantoor ressorteert,
op de door de douaneautoriteiten van deze Lid-Staat vast te stellen wijze.
Wanneer het gaat om een maatregel waarbij een belasting of heffing wordt
ingesteld, behoeft de zekerheid niet te worden gesteld indien bij het vervoer
van goederen onder de regeling communautair douanevervoer een zekerheid
anders dan in geld is gesteld of indien een vrijstelling van zekerheidstelling
geldt uit hoofde van de persoon van de aangever.
Artikel 468
1. Artikel 465 is eveneens van toepassing op de in artikel 463, lid 1,
bedoelde goederen die over het grondgebied van een EVA-land tussen twee
plaatsen in het douanegebied van de Gemeenschap worden vervoerd en die in
een EVA-land opnieuw worden verzonden.
In afwijking van artikel 482 begeleidt het origineel van het controle-exemplaar T 5 de goederen tot aan het bevoegde douanekantoor in de Lid-Staat van
bestemming.
Het kantoor van vertrek stelt de termijn vast waarbinnen de goederen opnieuw
het douanegebied van de Gemeenschap moeten binnenkomen.
2. Indien de in artikel 463, lid 2, bedoelde bepaling zekerheidstelling
voorschrijft, wordt, in afwijking van artikel 467, in alle in lid 1 bedoelde
gevallen zekerheid gesteld.
Artikel 469
Wanneer de goederen na hun aankomst bij het kantoor van bestemming niet
onmiddellijk opnieuw voor het vrije verkeer worden vrijgegeven, ziet dit
kantoor erop toe dat alle maatregelen worden genomen die op grond van
artikel 463, lid 2, van toepassing zijn op die goederen.
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Artikel 470
Indien de in artikel 463, lid 1, bedoelde goederen, die onder de in artikel 467
genoemde voorwaarden, ook door de lucht, worden vervoerd, niet binnen de
gestelde termijn opnieuw in het douanegebied van de Gemeenschap worden
binnengebracht, worden zij geacht op onregelmatige wijze vanuit de Lid-Staat
waaruit zij werden verzonden naar een derde land te zijn uitgevoerd, tenzij
wordt aangetoond dat zij door toeval of overmacht verloren zijn gegaan.
HOOFDSTUK 12
Het gebruik van documenten (controle-exemplaar T 5) bij toepassing van
communautaire bepalingen die de controle op het gebruik en/of de
bestemming van goederen met zich brengen
Artikel 471
Voor dit hoofdstuk wordt verstaan onder
a)

„bevoegde autoriteiten”:
de douaneautoriteiten of elke andere autoriteit die met de uitvoering van
dit hoofdstuk is belast;

b) „kantoor”:
het douanekantoor of elke andere dienst op lokaal niveau dat of die met
de uitvoering van dit hoofdstuk is belast.
Artikel 472
1. Wanneer de toepassing van een communautaire bepaling inzake de in- of
uitvoer van goederen of inzake het goederenverkeer binnen het douanegebied
van de Gemeenschap afhankelijk is gesteld van het bewijs dat de goederen het
gebruik en/of de bestemming hebben gekregen dat of die bij die bepaling is
voorzien of voorgeschreven, wordt dit bewijs geleverd door overlegging van
het controle-exemplaar T 5. Het controle-exemplaar T 5 wordt gesteld op een
exemplaar van het formulier T 5, eventueel aangevuld met een of meer
formulieren T 5 bis overeenkomstig artikel 478 of aangevuld met een of meer
ladingslijsten T 5 overeenkomstig de artikelen 479 en 480.
Het is niet uitgesloten verscheidene controle-exemplaren T 5 terzelfder tijd,
maar voor verschillende doeleinden, te gebruiken, voor zover het gebruik van
elk ervan volgens communautaire voorschriften is vereist.
2. Degene die een controle-exemplaar T 5 in de zin van lid 1 ondertekent, is
gehouden de in dat document aangeduide goederen het aangegeven gebruik
en/of de aangegeven bestemming te geven.
Artikel 473
Het controle-exemplaar T 5 wordt gesteld op een formulier dat overeenstemt
met het model in de bijlagen 63, 64 en 65.
Dit formulier wordt ingevuld overeenkomstig de toelichting in bijlage 66 en,
in voorkomend geval, de aanvullende aanwijzingen in andere communautaire
voorschriften. Elke Lid-Staat vult deze toelichting zo nodig aan.
Het controle-exemplaar T 5 wordt afgegeven en gebruikt overeenkomstig de
artikelen 476 tot en met 485.
Artikel 474
1. Het voor de formulieren te gebruiken papier is lichtblauw, zodanig
gelijmd dat het goed te beschrijven is, en met een gewicht van ten minste 40 g
per m2. Het moet zo ondoorzichtig zijn dat de gegevens die op de ene zijde
worden aangebracht de leesbaarheid van de gegevens op de andere zijde niet
aantasten en het moet zo stevig zijn dat het bij normaal gebruik niet scheurt of
kreukt.
2.

De afmetingen van het formulier zijn:

a)

210 × 297 mm voor het formulier T 5 (bijlage 63) en voor het formulier
T 5 bis (bijlage 64), waarbij in de lengte een afwijking van ten hoogste
5 mm minder of 8 mm meer is toegestaan;
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b) 297 × 420 mm voor de ladingslijsten T 5 (bijlage 65), waarbij in de lengte
een afwijking van ten hoogste 5 mm minder of 8 mm meer is toegestaan.
3. De verschillende exemplaren van de formulieren worden op de volgende
wijze met kleur gemerkt:
— het origineel is aan de rechterzijde van een doorlopende zwarte kantlijn
voorzien;
— de breedte van deze kantlijn is ongeveer 3 mm.
4. Het retouradres en de belangrijke opmerking op de voorzijde van het
formulier kunnen in het rood worden gedrukt.
Artikel 475
De bevoegde autoriteiten kunnen eisen dat de formulieren van het
controle-exemplaar T 5 van de naam en het adres van de drukker worden
voorzien of van een teken aan de hand waarvan hij kan worden
geïdentificeerd.
Artikel 476
Het controle-exemplaar T 5 wordt opgemaakt in een van de officiële talen van
de Gemeenschap die door de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat van
vertrek is aanvaard.
De bevoegde autoriteiten van een andere Lid-Staat waar dat document wordt
overgelegd, kunnen de vertaling in de officiële taal of een van de officiële
talen van die Lid-Staat verlangen.
Artikel 477
1. Het controle-exemplaar T 5 wordt met de schrijfmachine of door middel
van een mecanografisch of soortgelijk procédé ingevuld. Het mag eveneens in
duidelijk leesbaar schrift met de hand, met inkt en in blokletters worden
ingevuld.
In de formulieren mag geen doorhaling of overschrijving voorkomen.
Wijzigingen worden aangebracht door doorhaling van het onjuiste en, zo
nodig, toevoeging van het gewenste gegeven. Elke aldus aangebrachte
wijziging wordt goedgekeurd door diegene die haar heeft aangebracht en
uitdrukkelijk geviseerd door de bevoegde autoriteiten.
2. Bovendien kan het controle-exemplaar T 5 eveneens worden ingevuld en
vervaardigd met behulp van een reproductietechniek, voor zover de
voorschriften met betrekking tot het model, het papier en de afmetingen
van de formulieren, de te gebruiken taal, de leesbaarheid alsmede het verbod
op doorhalingen en overschrijvingen strikt in acht worden genomen.
Artikel 478
1. De bevoegde autoriteiten van elke Lid-Staat kunnen toestaan dat op hun
grondgebied gevestigde ondernemingen het controle-exemplaar T 5 aanvullen
met een of meer formulieren T 5 bis, voor zover al deze formulieren slechts
op één enkele zending goederen betrekking hebben die op één enkel
vervoermiddel zijn geladen, voor één enkele geadresseerde of voor één enkel
gebruik zijn bestemd en/of één enkele bestemming dienen te krijgen.
2. Het aantal gebruikte formulieren T 5 bis wordt vermeld in vak 3 van het
controle-exemplaar T 5 waarbij zij zijn gevoegd. Het registratienummer van
het controle-exemplaar T 5 wordt in het vak voor de registratie van elk
formulier T 5 bis vermeld. Het totale aantal colli waarop het formulier T 5 en
het (de) formulier(en) T 5 bis betrekking hebben, wordt in vak 6 van het
controle-exemplaar T 5 vermeld.
Artikel 479
1. De bevoegde autoriteiten van elke Lid-Staat kunnen toestaan dat op hun
grondgebied gevestigde ondernemingen het controle-exemplaar T 5 aanvullen
met een of meer ladingslijsten T 5 die de gegevens bevatten die normalerwijze
in de vakken 31, 33, 35, 38, 100, 103 en 105 van het formulier T 5
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voorkomen, voor zover alle formulieren slechts op één enkele zending
goederen betrekking hebben die op één enkel voertuig zijn geladen, voor één
enkele geadresseerde of voor één enkel gebruik zijn bestemd en/ of één enkele
bestemming dienen te krijgen.
2. Alleen de voorzijde van het formulier van de ladingslijst T 5 mag worden
gebruikt. Elk artikel dat op de ladingslijst T 5 voorkomt, wordt voorafgegaan
door een volgnummer. In de andere kolommen worden de andere gevraagde
gegevens van dit artikel vermeld.
Onmiddellijk onder het laatste artikel wordt een horizontale lijn getrokken en
wordt het onbeschreven gedeelte doorgehaald, zodat het niet mogelijk is later
nog iets toe te voegen. Het totale aantal colli waarover de in de lijst genoemde
goederen zijn verdeeld, de totale brutomassa en de totale nettomassa van deze
goederen worden onderaan de desbetreffende kolommen vermeld.
3. Wanneer ladingslijsten T 5 worden gebruikt, worden de vakken 31, 33,
35, 38, 100, 103 en 105 van het controle-exemplaar T 5 waarop zij betrekking
hebben, doorgehaald. Dit document kan dan niet door formulieren T 5 bis
worden aangevuld.
4. Het aantal gebruikte ladingslijsten T 5 wordt vermeld in vak 4 van het
controle-exemplaar T 5. Het registratienummer van het controle-exemplaar
T 5 wordt in het vak voor de registratie van elke ladingslijst T 5 vermeld. Het
aantal colli dat door de verschillende ladingslijsten wordt gedekt, wordt in vak
6 van het controle-exemplaar T 5 vermeld.
Artikel 480
1. De in artikel 479, lid 1, bedoelde toestemming kan inhouden dat de
ondernemingen waarvan de administratie op een geïntegreerd systeem voor
elektronische of geautomatiseerde gegevensverwerking is gebaseerd, ladingslijsten T 5 gebruiken die met behulp van een dergelijk systeem zijn
opgemaakt en die alle gegevens bevatten die voorkomen op de lijst die
overeenstemt met het model in bijlage 65, doch die niet voldoen aan alle
voorwaarden van de artikelen 473, 474, 475 en 477 noch aan de voorwaarde
van artikel 479, lid 2, dat elk in de lijst opgenomen artikel door een
volgnummer moet worden voorafgegaan.
Deze lijsten moeten niettemin zo zijn opgemaakt en ingevuld dat zij zonder
moeite door de bevoegde kantoren kunnen worden gebruikt.
2. Deze toestemming wordt slechts verleend aan ondernemingen die alle
waarborgen bieden die de bevoegde autoriteiten nodig achten.
3. Als ladingslijst bedoeld in artikel 479, lid 1, mogen eveneens worden
gebruikt lijsten waarin de goederen zijn omschreven en die met het oog op het
vervullen van de formaliteiten bij verzending/uitvoer worden opgemaakt,
zelfs indien deze lijsten afkomstig zijn van ondernemingen waarvan de
administratie niet op een geïntegreerd systeem voor de elektronische of
geautomatiseerde gegevensverwerking is gebaseerd.
4. Degene aan wie deze toestemming is verleend is aansprakelijk voor elk
misbruik, door wie dan ook, van de ladingslijsten die hij opmaakt.
Artikel 481
1. Het controle-exemplaar T 5 en, in voorkomend geval, de formulieren T 5
bis of de ladingslijsten T 5 worden door de belanghebbende in één origineel
en ten minste één kopie opgemaakt. Elk van deze documenten wordt door de
belanghebbende ondertekend.
2. Het controle-exemplaar T 5 en, in voorkomend geval, de formulieren T 5
bis of de ladingslijsten T 5 bevatten, wat de omschrijving van de goederen en
de bijzondere vermeldingen betreft, alle gegevens die volgens de communautaire bepalingen die controle voorschrijven, zijn vereist.
3. Wanneer de goederen niet onder de regeling communautair douanevervoer zijn geplaatst, wordt op het controle-exemplaar T 5 naar het document
inzake de eventueel gebruikte regeling verwezen. Indien geen gebruik is
gemaakt van een regeling voor douanevervoer, wordt op het controle-exemplaar T 5 een van de volgende aantekeningen aangebracht:
— mercancías fuera del procedimiento de tránsito,
— ingen forsendelsesprocedure,
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— nicht im Versandverfahren befindliche Waren,
— ε?τε σε µνε?α «ΕµπορεBµατα εκτ@ς διαδικασ?ας διαµετακ@µισης,
— goods not covered by a transit procedure,
— marchandises hors procédure de transit,
— merci non vincolate ad una procedura di transito,
— goederen niet geplaatst onder een regeling voor douanevervoer,
— mercadorias não abrangidas por um procedimento de trânsito,
!A1

— tavaroita ei kuljeteta passitusmenettelyssä — varor ej under transitering,
!B

— varor ej under transitering.
4. Het document voor communautair douanevervoer of het document inzake
de gebruikte regeling voor douanevervoer bevat een verwijzing naar het (de)
afgegeven controle-exemplaar (controle-exemplaren) T 5.
Artikel 482
1. Bij communautair douanevervoer of een andere regeling voor douanevervoer geeft het kantoor van vertrek het controle-exemplaar T 5 af en behoudt
hiervan een kopie.
Het origineel van het controle-exemplaar T 5 begeleidt de goederen ten
minste tot het kantoor waar de controle op het gebruik en/of de bestemming
van de goederen wordt verricht, onder dezelfde voorwaarden als het document
dat wordt gebruikt voor de regeling voor douanevervoer.
2. Wanneer goederen waarvan het gebruik en/of de bestemming moeten
worden gecontroleerd niet onder een regeling voor douanevervoer worden
geplaatst, wordt het controle-exemplaar T 5 afgegeven door de bevoegde
autoriteiten van de Lid-Staat van verzending die een kopie behouden.
Op het controle-exemplaar T 5 wordt een van de in artikel 481, lid 3, bedoelde
vermeldingen aangebracht.
3. Het controle-exemplaar T 5 en, in voorkomend geval, het (de)
controleformulier (controleformulieren) T 5 bis of de ladingslijsten T 5
worden door de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat van vertrek
afgetekend. De aftekening bevat de volgende gegevens die in vak A (kantoor
van vertrek) van deze documenten worden vermeld:
a)

wat het controle-exemplaar T 5 betreft: de naam en een afdruk van de
stempel van het kantoor van vertrek, de handtekening van de bevoegde
persoon, de datum van aftekening en een registratienummer dat een
voorgedrukt nummer kan zijn;

b) wat het formulier T 5 bis of de ladingslijst T 5 betreft: het nummer dat op
het controle-exemplaar T 5 voorkomt. Dit nummer wordt aangebracht
met een stempel waarin de naam van het kantoor van vertrek voorkomt of
het wordt met de hand aangebracht. In het laatste geval wordt een afdruk
van de stempel van dit kantoor bij het nummer geplaatst.
De originele exemplaren van deze documenten worden aan de belanghebbende teruggegeven zodra alle administratieve formaliteiten zijn vervuld.
4. De goederen en de originelen van de controle-exemplaren T 5 worden bij
het kantoor van bestemming aangeboden.
!M1

De bevoegde autoriteit van de Lid-Staat van bestemming kan echter besluiten
dat de goederen rechtstreeks bij de geadresseerde worden afgeleverd onder de
door het bevoegde kantoor van bestemming gestelde voorwaarden zodat dit
kantoor bij of na aankomst van de goederen de noodzakelijke controles kan
verrichten.
!B

Artikel 483
1. Het kantoor van bestemming controleert het voorziene of voorgeschreven
gebruik en/of de voorziene of voorgeschreven bestemming of laat deze onder
zijn verantwoordelijkheid controleren.
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2. Het kantoor van bestemming registreert de gegevens van de controleexemplaren T 5, zo nodig door een kopie ervan te behouden, en bewaart de
aantekeningen over de verrichte controles.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 485, wordt het origineel van het
controle-exemplaar T 5, direct nadat het kantoor van bestemming de vereiste
formaliteiten heeft vervuld en het exemplaar van de nodige aantekeningen
heeft voorzien, teruggezonden naar het adres dat in het vak „Terugzenden
aan” is vermeld.
Artikel 484
Degene die het controle-exemplaar T 5 en de bijbehorende zending bij het
kantoor van bestemming aanbiedt, ontvangt op zijn verzoek een ontvangstbewijs op een formulier dat overeenstemt met het model in bijlage 47.
Dit ontvangstbewijs kan het controle-exemplaar T 5 niet vervangen.
Artikel 485
1. De bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten staan toe dat een zending die
vergezeld gaat van een controle-exemplaar T 5, en het controle-exemplaar T 5
zelf worden gesplitst vóór de beëindiging van de regeling waarvoor dit
exemplaar werd afgegeven. Gesplitste zendingen kunnen opnieuw worden
gesplitst.
2. Lid 1 doet geen afbreuk aan de communautaire bepalingen die betrekking
hebben op produkten uit interventievoorraden, waarvan het gebruik en/of de
bestemming moet (moeten) worden gecontroleerd en die in een andere
Lid-Staat worden verwerkt alvorens hun definitieve gebruik en/of bestemming te krijgen.
3. De in lid 1 bedoelde splitsing wordt uitgevoerd volgens de leden 4 tot en
met 7. De Lid-Staten zijn bevoegd van deze bepalingen af te wijken wanneer
alle zendingen die het gevolg zijn van de splitsing het aangegeven gebruik
en/of de aangegeven bestemming zullen krijgen in de Lid-Staat waar de
splitsing plaatsvindt.
4. Het kantoor waar de splitsing plaatsvindt geeft overeenkomstig artikel
481 een uittreksel uit het controle-exemplaar T 5 af voor ieder gedeelte van de
gesplitste zending en gebruikt daarvoor een formulier van het controleexemplaar T 5.
Op ieder uittreksel worden in ieder geval de bijzondere aantekeningen
overgenomen die in de vakken 100, 104, 105, 106 en 107 van het
oorspronkelijke controle-exemplaar T 5 voorkomen en worden bovendien
de nettomassa en de nettohoeveelheid van de betrokken goederen vermeld. Op
ieder uittreksel worden in vak 106 het registratienummer, de datum, het
kantoor en het land van afgifte van het oorspronkelijke controle-exemplaar T 5
vermeld, door middel van een van de volgende vermeldingen:
— Extracto del ejemplar de control: … (número, fecha, oficina y país de
expedición)
— Udskrift af kontroleksemplar: … (nummer, dato, udstedelsessted og land)
— Auszug aus dem Kontrollexemplar: … (Nummer, Datum, ausstellende
Stelle und Ausstellungsland)
— Απ@σπασµα του αντιτBπου ελγχου: … (αριθµς, ηµεροµηνα,
γραφεο και χρα εκδσεως)
— Extract of control copy: … (Number, date, office and country of issue)
— Extrait de l’exemplaire de contrôle: … (numéro, date, bureau et pays de
délivrance)
— Estratto dell’esemplare di controllo: … (numero, data, ufficio e paese di
emissione)
— Uittreksel uit controle-exemplaar: … (nummer, datum, kantoor en land
van afgifte)
— Extracto do exemplar de controlo: … (número, data, estância, país de
emissão)
!A1

— Ote valvontakappaleesta: … (numero, päiväys, toimipaikka ja antomaa)
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Utdrag ur kontrollexemplar: … (nummer och datum samt utfärdande
kontor och land)

!B

— Utdrag ur kontrollexemplar: … (nummer och datum samt utfärdande
kontor och land).
5. Het kantoor waar de splitsing plaatsvindt, maakt op het oorspronkelijke
controle-exemplaar T 5 melding van de splitsing. Te dien einde brengt dit
kantoor in het vak „Controle van het gebruik en/of de bestemming” een van
de volgende vermeldingen aan:
— … (número) extractos expedidos — copias adjuntas,
— … (antal) udstedte udskrifter — kopier vedføjet,
— … (Anzahl) Auszüge ausgestellt — Durchschriften liegen bei,
— … (αριθµ@ς) εκδοθντα αποσπIσµατα — συνηµµνα αντ?γραφα,
— … (number) extracts issued — copies attached,
— … (nombre) extraits délivrés — copies ci-jointes,
— … (numero) estratti rilasciati — copie allegate,
— … (aantal) uittreksels afgegeven — kopieën bijgevoegd,
— … (quantidade) extractos emitidos — cópias juntas,

!A1

— annettuja otteita … (lukumäärä) — kopiot oheisina/… (antal) utfärdade
utdrag — kopior bifogas,
!B

— … (antal) utfärdade utdrag — kopior bifogas.
Het oorspronkelijke controle-exemplaar T 5 wordt samen met de kopieën van
de afgegeven uittreksels onverwijld teruggezonden aan het in het vak
„Terugzenden aan” vermelde adres.
Het kantoor waar de splitsing wordt uitgevoerd, behoudt een kopie van het
oorspronkelijke controle-exemplaar T 5 en van de afgegeven uittreksels.
6. De originelen van de uittreksels van het controle-exemplaar T 5 worden
bij de deelzendingen gevoegd, in voorkomend geval samen met de
documenten die op de gebruikte regeling betrekking hebben.
7. De bevoegde kantoren van de Lid-Staten van bestemming van de delen
van de gesplitste zending controleren het voorziene of voorgeschreven
gebruik en/of de voorziene of voorgeschreven bestemming of laten deze onder
hun verantwoordelijkheid controleren. Overeenkomstig artikel 483, lid 3,
zenden zij de uittreksels, na deze van hun aantekeningen te hebben voorzien,
terug naar het adres dat in het vak „Terugzenden aan” is opgegeven.
8. Wordt een zending, overeenkomstig lid 1, opnieuw gesplitst, dan zijn de
leden 2 tot en met 7 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 486
1.

Het controle-exemplaar T 5 kan achteraf worden afgegeven, voor zover:

— het niet indienen van het verzoek of het niet afgeven van dit document ten
tijde van de verzending van de goederen niet aan de belanghebbende is te
wijten of indien hij ten genoegen van de bevoegde autoriteiten kan
aantonen dat deze omissie niet te wijten is aan een slordigheid of
nalatigheid van zijn kant die bij hem vaker voorkomt;
— de belanghebbende aantoont dat het controle-exemplaar T 5 betrekking
heeft op goederen waarvoor alle administratieve formaliteiten zijn
vervuld;
— de belanghebbende de stukken overlegt die voor de afgifte van bedoeld
document zijn vereist;
— ten genoegen van de bevoegde autoriteiten wordt vastgesteld dat de
afgifte achteraf van het controle-exemplaar T 5 geen aanleiding kan
geven tot het ten onrechte verkrijgen van financiële voordelen, rekening
houdend met de eventueel gebruikte regeling voor douanevervoer, de
douanestatus van de goederen en hun gebruik en/of bestemming.
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2. Wanneer het controle-exemplaar T 5 achteraf wordt afgegeven, wordt
daarop in rood een van de volgende vermeldingen aangebracht
— Expedido a posteriori,
— Udstedt efterfølgende,
— Nachträglich ausgestellt,
— Εκδοθν εκ των υστρων,
— Issued retroactively,
— Délivré a posteriori,
— Rilasciato a posteriori,
— Achteraf afgegeven,
— Emitido a posteriori,
!A1

— Annettu jälkikäteen — Utfärdat i efterhand,
!B

— Utfärdat i efterhand.
Voorts vermeldt de belanghebbende op dit controle-exemplaar T 5 het
vervoermiddel waarmee de goederen zijn verzonden, alsmede de datum van
vertrek en eventueel de datum waarop de goederen aan het kantoor van
bestemming moeten worden aangebracht.
3. Het achteraf afgegeven controle-exemplaar T 5 mag door het kantoor van
bestemming slechts van aantekeningen worden voorzien, wanneer dit vaststelt
dat de goederen waarop dit document betrekking heeft het gebruik en/of de
bestemming hebben gekregen die is voorgeschreven bij de communautaire
wetgeving inzake de in- of uitvoer van deze goederen of inzake het
goederenverkeer binnen het douanegebied van de Gemeenschap.
4. Duplicaten van controle-exemplaren T 5, uittreksels van controle-exemplaren T 5, formulieren T 5 bis en ladingslijsten T 5 mogen worden afgegeven
bij verlies van het origineel. Het duplicaat moet in rode hoofdletters het woord
„DUPLICAAT” bevatten. Daarnaast moet het duplicaat worden voorzien van
een afdruk van de stempel van het kantoor dat het duplicaat afgeeft en de
handtekening van de bevoegde ambtenaar.
Artikel 487
In afwijking van artikel 472 en behoudens andersluidende communautaire
bepalingen ter zake, kan elke Lid-Staat voorschrijven dat het bewijs dat de
goederen het gebruik en/of de bestemming hebben gekregen dat of die was
voorzien of voorgeschreven volgens een nationale procedure, wordt geleverd
voor zover de goederen het grondgebied van die Lid-Staat niet verlaten
voordat zij het gebruik en/of de bestemming krijgen dat of die is voorzien of
voorgeschreven.
Artikel 488
Binnen de grenzen van hun bevoegdheid kunnen de bevoegde autoriteiten van
elke Lid-Staat een persoon die aan de in artikel 489 genoemde voorwaarden
voldoet, hierna „toegelaten afzender” genoemd, en die goederen wil
verzenden waarvoor een controle-exemplaar T 5 moet worden opgemaakt,
vergunning verlenen noch de goederen noch het daarop betrekking hebbende
controle-exemplaar T 5 bij het kantoor van vertrek aan te bieden.
Artikel 489
1. De in artikel 488 bedoelde vergunning wordt slechts verleend aan
personen die:
a)

regelmatig goederen verzenden;

b) een administratie voeren aan de hand waarvan de bevoegde autoriteiten
de goederenbewegingen kunnen volgen;
c)

zekerheid stellen indien dit een voorwaarde is voor de afgifte van het
controle-exemplaar T 5;

d) geen ernstige of herhaalde inbreuken hebben gepleegd op de wettelijke
regelingen.
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2. De bevoegde autoriteiten nemen de nodige maatregelen in verband met
het stellen van de in lid 1, onder c), bedoelde zekerheid.
Artikel 490
In de door de bevoegde autoriteiten te verlenen vergunning wordt onder meer
bepaald:
a)

welk(e) kantoor (kantoren) als kantoor van vertrek voor het te verrichten
vervoer bevoegd is (zijn);

b) binnen welke termijn en op welke wijze de toegelaten afzender het
kantoor van vertrek inlicht over het te verrichten vervoer, zodat dit
kantoor vóór vertrek eventueel een controle kan verrichten;
c)

binnen welke termijn de goederen aan het kantoor van bestemming
dienen te worden aangebracht; deze termijn wordt aan de hand van de
vervoervoorwaarden vastgesteld;

d) welke identificatiemaatregelen genomen dienen te worden. Met het oog
hierop kunnen de bevoegde autoriteiten bepalen dat de toegelaten
afzender een speciale, door de bevoegde autoriteiten goedgekeurde
verzegeling op de vervoermiddelen of colli aanbrengt.
Artikel 491
1. In de vergunning wordt bepaald dat het voor het kantoor van vertrek
bestemde vak op de voorzijde van het controle-exemplaar T 5:
a)

vooraf van een afdruk van de stempel van het kantoor van vertrek en de
handtekening van een ambtenaar van dit kantoor wordt voorzien;
of

b) door de toegelaten afzender van een afdruk van een speciale, door de
bevoegde autoriteiten goedgekeurde metalen stempel die overeenstemt
met het model in bijlage 62, wordt voorzien; deze stempel mag ook op de
formulieren worden voorgedrukt wanneer de formulieren door een
hiertoe gemachtigde drukkerij worden gedrukt.
De toegelaten afzender vermeldt in dit vak de datum van verzending van de
goederen en het nummer van de aangifte. In de vergunning is aangegeven op
welke wijze dit nummer wordt toegekend.
2. De bevoegde autoriteiten kunnen bepalen dat gebruik wordt gemaakt van
formulieren die, om deze van elkaar te kunnen onderscheiden, van een
speciaal teken zijn voorzien.
Artikel 492
1. Uiterlijk op het tijdstip van de verzending van de goederen vult de
toegelaten afzender het reeds ingevulde controle-exemplaar T 5 aan door op
de voorzijde, in het vak „Controle door het kantoor van vertrek”, voor zover
van toepassing, de termijn aan te geven waarbinnen de goederen aan het
kantoor van bestemming dienen te worden aangebracht, te verwijzen naar het
uitvoerdocument indien dit door de Lid-Staat van verzending wordt geëist, de
toegepaste identificatiemiddelen te vermelden en door in dit vak een van de
volgende aantekeningen aan te brengen:
— Procedimiento simplificado,
— Forenklet fremgangsmåde,
— Vereinfachtes Verfahren,
— Απλουστευµνη διαδικασ?α,
— Simplified procedure,
— Procédure simplifiée,
— Procedura semplificata,
— Vereenvoudigde regeling,
— Procedimento simplificado,
!A1

— Yksinkertaistettu menettely — Förenklat förfarande,
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— Förenklat förfarande.
2. Na verzending van de goederen wordt de kopie van het controle-exemplaar T 5, samen met alle documenten aan de hand waarvan dit exemplaar is
opgemaakt, door de toegelaten afzender onverwijld naar het kantoor van
vertrek gezonden.
3. Wanneer het kantoor van vertrek een zending bij vertrek heeft
gecontroleerd, tekent het het vak „Controle door het kantoor van vertrek”
op de voorzijde van het controle-exemplaar T 5 af.
4. Het controle-exemplaar T 5 dat overeenkomstig de aanwijzingen in lid 1
is ingevuld en door de toegelaten afzender is ondertekend, wordt geacht te zijn
afgegeven door het kantoor van vertrek dat het formulier vooraf overeenkomstig artikel 491, lid 1, onder a), heeft gewaarmerkt of waarvan de
naam voorkomt in de speciale, in artikel 491, lid 1, onder b), bedoelde
stempel, en kan dus worden gebruikt om te bewijzen dat de goederen waarop
het betrekking heeft het voorziene of voorgeschreven gebruik en/of de
voorziene of voorgeschreven bestemming hebben gekregen.
Artikel 493
1.

De toegelaten afzender is gehouden:

a)

aan de voorwaarden in dit hoofdstuk en de vergunning te voldoen;

b) alle nodige maatregelen te treffen om de speciale stempel of de
formulieren die van de stempelafdruk van het kantoor van vertrek of
van de speciale stempel zijn voorzien, veilig te bewaren.
2. De toegelaten afzender is aansprakelijk voor alle gevolgen, en met name
de financiële gevolgen, van vergissingen, weglatingen of andere onvolkomenheden in de door hem opgemaakte controle-exemplaren T 5 of bij het
vervullen van de formaliteiten ingevolge de in artikel 488 genoemde
vergunning.
3. Bij misbruik, door wie dan ook, van controle-exemplaren T 5 die vooraf
van de stempelafdruk van het kantoor van vertrek of van de speciale stempel
werden voorzien, is de toegelaten afzender, onverminderd eventuele strafrechtelijke vervolging, gehouden tot de betaling van de niet-voldane rechten
en andere heffingen en tot de terugbetaling van de financiële voordelen die
ingevolge dit misbruik ten onrechte werden verkregen, tenzij hij de bevoegde
autoriteiten die hem de vergunning hebben verleend het bewijs levert dat hij
de in lid 1, onder b), bedoelde maatregelen heeft getroffen.
Artikel 494
1. De bevoegde autoriteiten kunnen toestaan dat de toegelaten afzender zijn
handtekening niet aanbrengt op de controle-exemplaren T 5, voorzien van een
afdruk van de in bijlage 62 bedoelde speciale stempel, die met behulp van een
geïntegreerd systeem voor elektronische of geautomatiseerde gegevensverwerking worden opgemaakt. Deze toestemming wordt eerst gegeven nadat
de toegelaten afzender deze autoriteiten een schriftelijke verbintenis heeft
doen toekomen waarin hij erkent, onverminderd eventuele strafrechtelijke
vervolging, gehouden te zijn tot de betaling van de rechten en andere
heffingen die niet werden voldaan en voor de terugbetaling van de financiële
voordelen die ten onrechte werden verkregen ten gevolge van het gebruik van
controle-exemplaren T 5 die van de speciale stempel waren voorzien.
2. Op de overeenkomstig lid 1 opgestelde controle-exemplaren T 5 wordt in
het voor de handtekening van de aangever bestemde vak een van de volgende
vermeldingen aangebracht:
— Dispensa de firma,
— Fritaget for underskrift,
— Freistellung von der Unterschriftsleistung,
— ∆εν απαιτε?ται υπογραφ(,
— Signature waived,
— Dispense de signature,
— Dispensa dalla firma,
— Van ondertekening vrijgesteld,
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— Dispensada a assinatura,
!A1

— Vapautettu allekirjoituksesta — Befriad från underskrift,
— Befriad från underskrift.
!B

Artikel 495
De in de bijlagen I, II en III bij Verordening (EEG) nr. 2823/87 van de
Commissie (CEE) (1), opgenomen formulieren die werden gebruikt vóór het
tijdstip van inwerkingtreding van de onderhavige verordening kunnen nog
worden gebruikt zolang de voorraad strekt, doch uiterlijk tot op 31 december
1995.

TITEL III
DE ECONOMISCHE DOUANEREGELINGEN

HOOFDSTUK 1
Gemeenschappelijke bepalingen
Afdeling 1
Definities
Artikel 496
Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
a)

„controlekantoor”: het douanekantoor dat door de douaneautoriteiten
van de Lid-Staat die de vergunning hebben afgegeven, is aangewezen
voor de controle op de in de vergunning genoemde regeling;

b) „kantoor van plaatsing”: het (de) in de vergunning vermelde
douanekantoor (douanekantoren) dat (die) door de douaneautoriteiten
van de Lid-Staat die de vergunnning hebben afgegeven, is (zijn)
aangewezen voor de aanvaarding van aangiften tot plaatsing onder de
regeling;
c)

„kantoor van aanzuivering”: het (de) in de vergunning vermelde
douanekantoor (douanekantoren) dat (die) door de douaneautoriteiten
van de Lid-Staat die de vergunning hebben afgegeven, is (zijn)
aangewezen voor de aanvaarding van aangiften waarbij aan de goederen,
na plaatsing onder een economische douaneregeling, een douanebestemming wordt gegeven.
Afdeling 2
Toekenning van de regeling — Normale procedure
Artikel 497

1. Onverminderd lid 3 en de artikelen 568, 656, 695 en 760 wordt de
aanvraag voor een vergunning voor een economische douaneregeling, met
inbegrip van de aanvraag voor een vergunning tot het beheren van een
douane-entrepot of tot gebruikmaking van het stelsel van douane-entrepots,
hierna „aanvraag” genoemd, schriftelijk gedaan.
Deze aanvraag wordt, al naar gelang van het geval, opgesteld volgens een van
de modellen in bijlage 67. De aanvrager verstrekt in zijn aanvraag alle vereiste
inlichtingen overeenkomstig de diverse punten van het model, al naar gelang
van het geval, in de bijlagen 67/A tot en met 67/E, onder verwijzing naar deze
punten en rekening houdend met de in het betreffende model opgenomen
voetnoten. De tekst van deze voetnoten behoeft niet in de aanvraag te worden
overgenomen. De aanvraag wordt gedateerd en ondertekend.
(1) PB nr. L 270 van 23. 9. 1987, blz. 1.
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Wanneer de aangewezen douaneautoriteiten van mening zijn dat de in de
aanvraag verstrekte inlichtingen ontoereikend zijn, laat het bepaalde in dit lid
de mogelijkheid onverlet de aanvrager om aanvullende inlichtingen te
verzoeken en te eisen dat andere gegevens worden verstrekt met het oog op de
toepassing van bepalingen op andere gebieden dan die waarop de onderhavige
titel betrekking heeft.
2. Bij de aanvraag worden originele exemplaren of afschriften gevoegd van
alle documenten of bewijsstukken die betrekking hebben op de daarin te
verstrekken gegevens en die noodzakelijk zijn voor het onderzoek ervan. De
aanvraag bevat een verwijzing naar deze documenten of bewijsstukken.
Indien bepaalde gegevens nadere toelichting vereisen, kunnen aan de
aanvraag bladen worden toegevoegd. Alle bij de aanvraag gevoegde
bescheiden maken daarvan onlosmakelijk deel uit. Het aantal bijlagen wordt
in de aanvraag vermeld.
3. Wanneer het een aanvraag tot verlenging of wijziging van een vergunning
betreft, kunnen de douaneautoriteiten per geval toestaan dat de vergunninghouder de aanvraag schriftelijk indient, onder verwijzing naar de voorafgaande vergunning en, in voorkomend geval, de voor de wijziging
noodzakelijke gegevens.
4. Onder voorbehoud van de vereenvoudigde procedures bedoeld in de
artikelen 568, 656, 695 en 760 is elke aanvraag die niet aan de bij dit artikel
vastgestelde voorwaarden voldoet en die niet wordt gedaan overeenkomstig de
artikelen 509, 555, 651, 691 en 750 niet ontvankelijk.
Artikel 498
De overlegging van een door de aanvrager ondertekende aanvraag geeft
uitdrukking aan de wens van de belanghebbende om gebruik te maken van de
desbetreffende economische douaneregeling en geldt, onverminderd de
eventuele toepassing van strafrechtelijke maatregelen overeenkomstig de in
de Lid-Staten geldende bepalingen, als verbintenis ten aanzien van:
— de juistheid van de in de aanvraag voorkomende gegevens,
— de echtheid van de bijgevoegde bescheiden,
en
— de nakoming van alle uit de gevraagde economische douaneregeling
voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 499
1. Voordat zij de vergunning afgeven, vergewissen de daartoe aangewezen
douaneautoriteiten zich ervan dat alle voor de afgifte van een vergunning
geldende voorwaarden zijn vervuld.
2. De vergunning kan niet worden verleend wanneer de aanvraag niet
ontvankelijk is ingevolge artikel 497, lid 4.
Artikel 500
1. Onverminderd de artikelen 568, 656, 695 en 760 wordt de in artikel 85
van het Wetboek bedoelde vergunning, met inbegrip van de vergunning tot het
beheren van een douane-entrepot of tot gebruikmaking van het stelsel van
douane-entrepots, gesteld op een formulier dat, al naar gelang van het geval,
overeenstemt met het model "C1 en de bepalingen in de bijlagen 68/A tot
en met 68/E 3. Zij wordt gedateerd en ondertekend.
2.

De verleende vergunning wordt de aanvrager ter kennis gebracht.

3. Onverminderd eventuele afwijkingen bedoeld bij de artikelen 556, lid 1,
en 760, lid 1, wordt de vergunning van kracht op de datum van afgifte.
4. De vergunning kan, al naar gelang van het geval, betrekking hebben op
een of meer aangiften tot plaatsing onder de regeling.
5. Wanneer het een verlenging of wijziging van een reeds afgegeven
vergunning betreft waarvoor de aanvraag overeenkomstig artikel 497, lid 3,
wordt ingediend, kunnen de douaneautoriteiten, in afwijking van lid 1, geval
per geval, hetzij, onder verwijzing naar de vergunning, bij beschikking de
vakken aangeven waarin wijzigingen worden aangebracht, hetzij een nieuwe
vergunning verlenen.
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Artikel 501
1. Wanneer aan één van de voorwaarden voor het verlenen van de
vergunning niet is voldaan, wijzen de douaneautoriteiten het verzoek af.
2. De beschikking tot afwijzing van de aanvraag wordt schriftelijk gegeven
en, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, lid 3, van het Wetboek, ter
kennis gebracht van de aanvrager.
Artikel 502
1. De aanvraag en haar bijlagen worden door de douaneautoriteiten
bewaard, evenals een afschrift van de eventueel verleende vergunning.
2. Wanneer een vergunning wordt verleend, worden de aanvraag en de
bijlagen daarbij, evenals de vergunning zelf, bewaard gedurende ten minste
drie jaar vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de geldigheidsduur van
de vergunning is verstreken, of wel, in het geval van een vergunning tot het
beheren van een douane-entrepot of tot gebruikmaking van het stelsel van
douane-entrepots, vanaf het einde van het jaar waarin de vergunning nietig
wordt verklaard of wordt ingetrokken.
3. Ingeval van afwijzing van de aanvraag of nietigverklaring of intrekking
van de vergunning worden de aanvraag, de eventuele vergunning of de
beslissing tot afwijzing van de aanvraag, evenals de bijlagen daarbij, bewaard
gedurende ten minste drie jaar vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de
aanvraag werd afgewezen of de vergunning nietig werd verklaard of werd
ingetrokken.
HOOFDSTUK 2
Het douane-entrepot
Afdeling 1
Algemene bepalingen
Onderafdeling 1
Definities en entrepottypes
Artikel 503
In de zin van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
!M7

a)

„landbouwgoederen”: goederen waarop de bij artikel 1 van Verordening
(EEG) nr. 565/80 van de Raad (1). genoemde verordeningen van
toepassing zijn. Goederen waarop Verordening (EG) nr. 3448/93 van de
Raad (2) of Verordening (EG) nr. 1222/94 van de Commissie (3) van
toepassing zijn, worden met landbouwgoederen gelijkgesteld;

!B

b) „vooruitbetaling”: de betaling, voorafgaande aan de uitvoer, van een
bedrag dat gelijk is aan de uitvoerrestitutie wanneer Verordening (EEG)
nr. 565/80 in een dergelijke betaling voorziet;
c)

„goederen met prefinanciering”: alle goederen die bestemd zijn om in
ongewijzigde staat te worden uitgevoerd en die voor een vooruitbetaling
in aanmerking komen, ongeacht hun benaming in de communautaire
voorschriften met betrekking tot deze vooruitbetaling;

d) „basisprodukt met prefinanciering”: ieder produkt dat, na een verwerking te hebben ondergaan die meer omvat dan de in artikel 532
bedoelde behandelingen, bestemd is om in de vorm van een verwerkt
goed te worden uitgevoerd en daarbij voor een vooruitbetaling in
aanmerking komt;
e)

„verwerkte goederen”: alle produkten of goederen die zijn verkregen
door de verwerking van basisprodukten met prefinanciering, ongeacht

(1) PB nr. L 62 van 7. 3. 1980, blz. 5.
(2) PB nr. L 318 van 20. 12. 1993, blz. 18.
(3) PB nr. L 136 van 31. 5. 1994, blz. 5.
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hun benaming in de communautaire voorschriften met betrekking tot
deze vooruitbetaling.
Artikel 504
1. Onverminderd de leden 2 en 3 worden entrepots waarin goederen onder
het stelsel van douane-entrepots worden opgeslagen, aangeduid met een van
de volgende benamingen:
— „entrepot van het type A”: publiek entrepot, overeenkomstig artikel 99,
tweede alinea, eerste streepje, van het Wetboek, onder de verantwoordelijkheid van de entreposeur,
— „entrepot van het type B”: publiek entrepot, overeenkomstig artikel 99,
tweede alinea, eerste streepje, van het Wetboek, onder de verantwoordelijkheid van elke entrepositaris overeenkomstig artikel 102, lid 1, van
het Wetboek en met toepassing van artikel 105, tweede alinea, van het
Wetboek,
— „entrepot van het type C”: particulier entrepot, overeenkomstig artikel
99, tweede alinea, tweede streepje, van het Wetboek, waarbij de
entreposeur dezelfde persoon is als de entrepositaris, die niet noodzakelijkerwijze eigenaar van de goederen is,
— „entrepot van het type D”: particulier entrepot, overeenkomstig artikel
99, tweede alinea, tweede streepje, van het Wetboek, waarbij de
entreposeur dezelfde persoon is als de entrepositaris, die niet noodzakelijkerwijze eigenaar van de goederen is, en met toepassing van de
procedure bedoeld in artikel 112, lid 3, van het Wetboek.
2. Het stelsel van douane-entrepots, in de vorm van een particulier entrepot,
overeenkomstig artikel 99, tweede alinea, tweede streepje, van het Wetboek,
waarbij de entreposeur dezelfde persoon is als de entrepositaris, die niet
noodzakelijkerwijze eigenaar van de goederen is, is eveneens van toepassing
in het kader van een regeling waarbij goederen in de voor opslag bestemde
inrichtingen van de vergunninghouder kunnen worden opgeslagen overeenkomstig artikel 98, lid 3, van het Wetboek. Deze regeling wordt aangeduid
met de benaming „entrepot van het type E”.
3. Wanneer een douane-entrepot, in de vorm van een publiek entrepot,
overeenkomstig artikel 99, tweede alinea, eerste streepje, van het Wetboek,
wordt beheerd door de douaneautoriteiten, wordt het aangeduid met de
benaming „entrepot van het type F”.
!M8

4. Een ruimte kan niet tegelijkertijd voor meer dan één douane-entrepot
worden goedgekeurd.
!B

Onderafdeling 2
Plaats van het douane-entrepot
Artikel 505
1. Met uitzondering van de entrepots van de types E en F, bestaat een
douane-entrepot uit lokalen of andere afgebakende ruimten die door de
douaneautoriteiten zijn goedgekeurd.
2. Wanneer de douaneautoriteiten besluiten een entrepot van het type F te
beheren, wijzen zij het lokaal of de besloten ruimte aan waaruit dit entrepot
bestaat. Dit besluit wordt bekendgemaakt in de vorm waarin de betrokken
Lid-Staat zijn wettelijke en bestuursrechtelijke besluiten bekend pleegt te
maken.
3. Alle plaatsen die door de douaneautoriteiten zijn erkend als „ruimte voor
tijdelijke opslag” overeenkomstig artikel 185 of die door de douaneautoriteiten worden beheerd, kunnen ook als entrepot van het type A, B, C of D
worden goedgekeurd respectievelijk als entrepot van het type F worden
beheerd.
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Artikel 506
Entrepots van de types A, C, D en E kunnen eveneens worden goedgekeurd
als bevoorradingsdepots overeenkomstig artikel 38 van Verordening (EEG)
nr. 3665/87 van de Commissie (1).
Onderafdeling 3
Handelspolitieke maatregelen
Artikel 507
Handelspolitieke maatregelen die bij communautaire besluiten worden
vastgesteld voor:
a)

het in het vrije verkeer brengen van goederen, zijn niet van toepassing bij
de plaatsing van goederen onder het stelsel van douane-entrepots, noch
tijdens de gehele duur van hun verblijf;

b) het binnenbrengen van goederen in het douanegebied van de Gemeenschap, zijn van toepassing bij de plaatsing van niet-communautaire
goederen onder het stelsel van douane-entrepots;
c)

de uitvoer van goederen, zijn van toepassing bij de uitvoer uit het
douanegebied van de Gemeenschap van communautaire goederen die
onder het stelsel van douane-entrepots zijn geplaatst.
Afdeling 2
Verlening van de vergunning
Artikel 508

Deze afdeling is van toepassing op elk type entrepot, met uitzondering van de
entrepots van het type F.
Artikel 509
"M6 1. 3 De overeenkomstig artikel 497 en bijlage 67/A opgestelde
aanvraag voor een vergunning wordt ingediend bij de douaneautoriteiten die
zijn aangewezen door de Lid-Staat waar de ruimten die bestemd zijn om als
douane-entrepot te worden goedgekeurd zijn gelegen of, wanneer het een
entrepot van het type E betreft, bij de douaneautoriteiten die zijn aangewezen
door de Lid-Staat waar de entreposeur zijn hoofdadministratie voert.
!M6

2. In het geval van een vergunningaanvraag betreffende de opslag van
goederen onder het stelsel van douane-entrepots van het type C, D of E in
meer dan één Lid-Staat, wordt de aanvraag voorgelegd aan de douaneautoriteiten die zijn aangewezen door de Lid-Staat waar de hoofdboekhouding van
de entreposeur wordt bijgehouden. Deze douaneautoriteiten dienen de
instemming te krijgen van de hiertoe door de andere Lid-Staten aangewezen
douaneautoriteiten alvorens de vergunning af te geven. De bewuste Lid-Staten
stellen een procedure vast waardoor de verschillende douanekantoren op het
stelsel, op de opslagplaatsen zelf en op de onder dit stelsel geplaatste
goederen kunnen toezien.
!B

Artikel 510
1. De vergunning kan slechts worden verleend indien de aanvrager aantoont
dat er daadwerkelijk een economische behoefte aan opslag bestaat en indien
het douane-entrepot in hoofdzaak is bestemd voor de opslag van goederen,
onverminderd de mogelijkheid tot het verrichten van gebruikelijke behandelingen en van be- of verwerkingen in het kader van de regeling actieve
veredeling of van de regeling behandeling onder douanetoezicht, onder de in
de artikelen 106 en 109 van het Wetboek bedoelde voorwaarden, voor zover
deze handelingen niet prevaleren over de opslag van de goederen als zodanig.
(1) PB nr. L 351 van 14. 12. 1987, blz. 1.
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2. Voor de toepassing van artikel 86 van het Wetboek wordt voor het
beoordelen van de verhouding tussen de uit het toezicht en de controle op het
douane-entrepot voortvloeiende administratieve kosten en de economische
behoefte aan opslag onder andere rekening gehouden met het type entrepot en
de procedures die kunnen worden toegepast.
!M5

3. Onverminderd de in bijlage 69 bis genoemde afwijkingen, is de
detailhandelsverkoop in lokalen, opslag- of andere plaatsruimten van een
douane-entrepot niet toegestaan. Dit verbod geldt eveneens voor onder het
stelsel van het entrepot van het type E geplaatste goederen.
!B

Artikel 511
1. De vergunning wordt verleend door de douaneautoriteiten die daartoe zijn
aangewezen door de Lid-Staat waar de aanvraag overeenkomstig artikel 509 is
ingediend.
De vergunning wordt van kracht op de datum waarop zij wordt verleend of op
een latere datum indien dit in de vergunning is bepaald. Wanneer evenwel, in
uitzonderlijke gevallen, de douaneautoriteiten de aanvrager van een vergunning voor een particulier entrepot hun besluit tot afgifte van deze
vergunning schriftelijk, doch op andere wijze dan door middel van het in
bijlage 68/A bedoelde formulier, mededelen, wordt deze vergunning van
kracht op de datum waarop deze mededeling wordt gedaan. Een afschrift van
deze mededeling wordt als bijlage bij de vergunning gevoegd en maakt
daarvan onlosmakelijk deel uit.
2. Onverminderd de bepalingen inzake nietigverklaring, intrekking en
wijziging heeft de vergunning een onbeperkte geldigheidsduur.
3. In de vergunning wordt onder andere aangegeven welk douanekantoor
bevoegd is om het douane-entrepot te controleren. In de vergunning kan in
voorkomend geval worden bepaald dat gevaarlijke goederen, goederen die
andere goederen kunnen aantasten of goederen die om andere redenen
bijzondere voorzieningen vergen, in speciaal daarvoor ingerichte ruimten
moeten worden opgeslagen.
Wanneer het een particulier entrepot betreft, kan eveneens worden bepaald
welke goederen in dit entrepot mogen worden opgeslagen.
4. Indien de belanghebbende verzoekt goederen ook bij een ander
douanekantoor dan het controlekantoor aan te mogen brengen en voor het
stelsel aan te mogen geven, kunnen de douaneautoriteiten, voor zover dit geen
gevolgen heeft voor de regelmatigheid van de verrichtingen, een of meer
kantoren aanwijzen als kantoor van plaatsing.
Wanneer verschillende Lid-Staten bij de procedure zijn betrokken, zenden de
douaneautoriteiten die de vergunning hebben verleend daarvan een kopie aan
de andere betrokken douaneautoriteiten.
Artikel 512
1. Aan de voorwaarde van een economische behoefte aan opslag, als
bedoeld in artikel 510, lid 1, wordt geacht niet meer te zijn voldaan wanneer
de betrokkene schriftelijk om intrekking van de vergunning verzoekt.
2. De vergunning kan eveneens worden ingetrokken wanneer de douaneautoriteiten van oordeel zijn dat het douane-entrepot niet of niet meer in die
mate wordt gebruikt dat zijn handhaving gerechtvaardigd is.
Afdeling 3
Plaatsing van goederen onder het stelsel
Artikel 513
1. Goederen die bestemd zijn om onder het stelsel van douane-entrepots te
worden geplaatst, en de daarop betrekking hebbende aangifte tot plaatsing
onder het stelsel worden aangebracht respectievelijk ingediend bij het
controlekantoor of, wanneer artikel 511, lid 4, wordt toegepast, bij één van
de in de vergunning vermelde kantoren van plaatsing.
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2. Wanneer artikel 511, lid 4, tweede alinea, wordt toegepast, wordt een
kopie of een extra exemplaar van de in lid 1 bedoelde aangifte of een kopie
van het administratieve of handelsdocument dat gebruikt wordt om de
goederen onder het stelsel te plaatsen door het kantoor van plaatsing naar het
controlekantoor gezonden, zodra de goederen worden vrijgegeven. De naam
en het adres van dit kantoor worden in vak 44 van de aangifte of op het
administratieve of handelsdocument vermeld.
Wanneer het kantoor van plaatsing dit noodzakelijk acht, kan het het
controlekantoor vragen hem van de aankomst van de goederen in kennis te
stellen.
De bepalingen inzake het stelsel van douane-entrepots zijn van toepassing
vanaf de datum waarop de aangifte tot plaatsing onder het stelsel door het
kantoor van plaatsing wordt aanvaard. Deze aangifte doet tevens dienst voor
het vervoer van de goederen naar het entrepot, dat zo spoedig mogelijk moet
plaatsvinden, en het binnenbrengen van de goederen in de ruimten van het
douane-entrepot zonder dat zij bij het controlekantoor worden aangebracht.
Deze procedure is niet van toepassing voor een entrepot van het type B.
3. De in lid 2 bedoelde procedure kan eveneens worden toegepast zonder dat
de belanghebbende erom verzoekt, met name om redenen die verband houden
met de administratieve organisatie van de douanekantoren, meer bepaald in
verband met het gebruik van systemen voor geautomatiseerde gegevensverwerking.
Onderafdeling1
Normale procedure
Artikel 514
De in artikel 513 bedoelde aangifte wordt gedaan overeenkomstig de artikelen
198 tot en met 252.
Onderafdeling2
Vereenvoudigde procedures
Artikel 515
De in artikel 76 van het Wetboek bedoelde vereenvoudigde procedures zijn
van toepassing overeenkomstig de artikelen 268 tot en met 274.
Artikel 516
De in de artikelen 514 en 515 bedoelde procedures zijn eveneens van
toepassing wanneer goederen die zich in een in artikel 505, lid 3, bedoelde
ruimte voor tijdelijke opslag bevinden, onder het stelsel van douane-entrepots
worden geplaatst.
Afdeling 4
Werking van het douane-entrepot en van het stelsel van douane-entrepots
Onderafdeling 1
Voorraadadministratie
Artikel 517
1. In de entrepots van de types A, C, D en E wijzen de douaneautoriteiten de
entreposeur aan als degene die de in artikel 105 van het Wetboek bedoelde
voorraadadministratie dient te voeren.
Deze voorraadadministratie dient ter beschikking van het controlekantoor te
staan zodat de nodige controles kunnen worden verricht.
2. In een entrepot van het type B bewaart het controlekantoor de aangiften
tot plaatsing onder het stelsel of de administratieve documenten die voor die
plaatsing zijn gebruikt, ten einde op de aanzuivering toe te kunnen zien. Er
wordt geen voorraadadministratie gevoerd. Onverminderd de overige com-
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munautaire bepalingen met betrekking tot het bewaren van douanedocumenten kan het controlekantoor, ten behoeve van zijn administratieve
organisatie, termijnen voor het ter plaatse bewaren van deze aangiften
vaststellen. Deze termijnen kunnen worden verlengd.
Wanneer de goederen waarop de aangifte of het document betrekking heeft bij
het verstrijken van deze termijnen geen douanebestemming hebben gevolgd,
verzoekt het controlekantoor aan deze goederen een dergelijke bestemming te
geven of de oorspronkelijke aangifte of het document tot plaatsing onder het
stelsel te vervangen door een nieuwe aangifte waarin alle gegevens van de
oude aangifte of het document worden overgenomen.
3. De door de douane gevoerde administratie voor een entrepot van het type
F bevat alle in artikel 520 genoemde gegevens. Deze administratie vervangt
de in artikel 105 van het Wetboek bedoelde voorraadadministratie.
Artikel 518
Onverminderd artikel 517, lid 3, voert het controlekantoor geen voorraadadministratie.
Het kan voor administratieve doeleinden een register van alle aanvaarde
aangiften bijhouden.
Artikel 519
Wanneer de administratie die de belanghebbende voor handels- of
belastingdoeleinden voert alle gegevens bevat die met het oog op de controle
noodzakelijk zijn, rekening houdend met het type entrepot en de voor de
plaatsing en de aanzuivering toegepaste procedures, en deze gegevens voor
controledoeleinden bruikbaar zijn, erkennen de douaneautoriteiten deze
administratie als voorraadadministratie in de zin van artikel 105 van het
Wetboek.
Artikel 520
1. In de in artikel 105 van het Wetboek bedoelde voorraadadministratie
dienen alle gegevens voor te komen die noodzakelijk zijn voor de juiste
toepassing van het stelsel en de controle hierop.
In deze voorraadadministratie dienen onder andere te worden opgenomen:
a)

de vermeldingen die voorkomen in de vakken 1, 31, 37 en 38 van de
aangifte tot plaatsing onder het stelsel;

b) de verwijzing naar de aangiften waarmee aan de goederen een
douanebestemming wordt gegeven die het stelsel van douane-entrepots
aanzuivert;
c)

de datum en de verwijzing naar de andere douanedocumenten en alle
andere bescheiden met betrekking tot de plaatsing en de aanzuivering;

d) de gegevens die nodig zijn om de goederenbeweging te kunnen volgen en
met name de plaats waar de goederen zich bevinden, in voorkomend
geval met inbegrip van de gegevens inzake de overbrenging van de
goederen naar een ander douane-entrepot zonder beëindiging van het
stelsel;
e)

de gegevens met betrekking tot de in artikel 524 bedoelde gezamenlijke
opslag van goederen;

f)

alle andere gegevens die nodig zijn om de goederen te kunnen
identificeren;

g) de gegevens inzake de gebruikelijke behandelingen die de goederen
ondergaan;
h) de gegevens inzake de tijdelijke uitslag van goederen uit de ruimten van
het douane-entrepot.
2. De voorraadadministratie van een entrepot van het type D dient, naast de
in lid 1 genoemde gegevens, tevens de in de minimale lijst in bijlage 37
bedoelde vermeldingen te bevatten.
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3. Uit de voorraadadministratie dient op elk moment te blijken welke
goederen zich nog onder het stelsel van douane-entrepots bevinden. De
entreposeur doet het controlekantoor, binnen de door de douaneautoriteiten
vastgestelde termijnen, een overzicht van deze voorraden toekomen.
4. Wanneer artikel 112, lid 2, van het Wetboek wordt toegepast, dient in de
voorraadadministratie de douanewaarde van de goederen vóór hun behandeling voor te komen.
5. Wanneer vereenvoudigde procedures (voor plaatsing of aanzuivering)
worden toegepast, is dit artikel van overeenkomstige toepassing.
Artikel 521
1. De inschrijving in de voorraadadministratie als bedoeld in artikel 107 van
het Wetboek, van goederen die onder het stelsel van douane-entrepots worden
geplaatst in een entrepot van het type A, C of D, dient plaats te vinden op het
tijdstip waarop de goederen metterdaad in het entrepot worden ingeslagen,
aan de hand van de gegevens die door het controlekantoor of het
overeenkomstig artikel 513, lid 2, aangewezen kantoor van plaatsing zijn
erkend of toegelaten.
2. Wanneer goederen onder het stelsel worden geplaatst in een entrepot van
het type E dient de in lid 1 bedoelde inschrijving plaats te vinden op het
tijdstip van de aankomst van de goederen in de opslaginrichting van de
vergunninghouder.
3. Wanneer het douane-entrepot tevens dienst doet als ruimte voor tijdelijke
opslag in de zin van artikel 505, lid 3, dient de in lid 1 bedoelde inschrijving
plaats te vinden:
— vóór het verstrijken van de overeenkomstig artikel 49 van het Wetboek
vastgestelde termijn, wanneer bij overgang van de tijdelijke opslag naar
het stelsel van douane-entrepots de in artikel 272 bedoelde domiciliëringsprocedure wordt toegepast;
— op het tijdstip waarop de goederen worden vrijgegeven na de indiening
van de aangifte tot plaatsing onder het stelsel van douane-entrepots, in de
andere gevallen.
4. De inschrijving in de voorraadadministratie van de gegevens betreffende
de aanzuivering van het stelsel dient plaats te vinden:
— uiterlijk op het tijdstip van de uitslag van de goederen uit de ruimten van
het douane-entrepot, wanneer een van de vereenvoudigde procedures
wordt toegepast;
— op het tijdstip waarop de goederen worden vrijgegeven na de indiening
van de aangifte voor een douanebestemming, in de andere gevallen.
Onderafdeling 2
Gebruikelijke behandelingen

!M5

Artikel 522
1. De in artikel 109, lid 4, van het Wetboek bedoelde gebruikelijke
behandelingen zijn die welke in bijlage 69 zijn omschreven.
2. Op verzoek van de aangever, in het kader van de toepassing van artikel
112, lid 2, van het Wetboek, mag een inlichtingenblad INF 8 worden
afgegeven wanneer de onder het stelsel van douane-entrepots geplaatste
goederen, welke een gebruikelijke behandeling hebben ondergaan, voor een
andere douaneregeling worden aangegeven.
Het inlichtingenblad INF 8 wordt opgemaakt in één origineel en één kopie op
een formulier volgens het model en de bepalingen in bijlage 70.
Het inlichtingenblad INF 8 dient ter vaststelling van de in aanmerking te
nemen heffingselementen.
Hiertoe verstrekt het controlekantoor de in de vakken 11, 12, en 13 gevraagde
gegevens, plaatst zijn visum in vak 15 en overhandigt het origineel van het
inlichtingenblad INF 8 aan de aangever.
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Artikel 523
1. Alvorens tot een gebruikelijke behandeling over te gaan, dient per geval
een schriftelijk verzoek daartoe door de belanghebbende bij het controlekantoor te worden ingediend.
!M5

2. Het verzoek om een gebruikelijke behandeling te mogen verrichten, dient
alle ter toepassing van de bepalingen inzake het stelsel van douane-entrepots
benodigde gegevens te bevatten.
Indien het verzoek wordt goedgekeurd, verleent het controlekantoor
toestemming door op het verzoek een daartoe geëigende vermelding aan te
brengen en door daarop tevens de afdruk van zijn stempel te plaatsen. Artikel
502 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
!B

3. Onverminderd artikel 522 kunnen in de vergunning voor het beheren van
een douane-entrepot of, wanneer het een entrepot van het type E betreft, de
vergunning tot gebruikmaking van het stelsel de gebruikelijke behandelingen
worden vermeld die de goederen naar verwachting zullen ondergaan terwijl
zij onder het stelsel zijn geplaatst. In dit geval vervangt een mededeling aan
het controlekantoor dat een behandeling zal worden verricht, in de door dit
kantoor vastgestelde vorm, het in lid 1 bedoelde verzoek.
Onderafdeling 3
Gezamenlijke opslag van goederen met een verschillende douanestatus
Artikel 524
!M1

1. Voor zover zulks geen afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
verrichtingen, staat het controlekantoor toe dat communautaire en nietcommunautaire goederen in dezelfde opslaginrichting worden opgeslagen.
!B

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde gezamenlijke opslag tot gevolg heeft dat het
niet langer mogelijk is op ieder moment de douanestatus van de goederen vast
te stellen, kan deze opslag slechts worden toegestaan wanneer het gelijkwaardige goederen betreft.
Gelijkwaardige goederen zijn goederen die in dezelfde onderverdeling van de
gecombineerde nomenclatuur worden ingedeeld en die dezelfde handelskwaliteit en technische kenmerken bezitten.
Onderafdeling 4
Tijdelijke uitslag
Artikel 525
1. Alvorens tot tijdelijke uitslag uit de ruimten van een douane-entrepot over
te gaan, dient per geval een schriftelijk verzoek daartoe door de belanghebbende bij het controlekantoor te worden ingediend.
2. Het verzoek om tijdelijke uitslag van de goederen dient alle gegevens te
bevatten die nodig zijn om de bepalingen inzake het stelsel van douaneentrepots te kunnen toepassen. Het controlekantoor verleent toestemming
door dit op het verzoek te vermelden en daarop zijn stempel te plaatsen.
Artikel 502 is in dit geval van overeenkomstige toepassing.
3. In de vergunning voor het beheren van een douane-entrepot kan worden
vermeld dat tijdelijke uitslag is toegestaan. In dit geval vervangt een
mededeling aan het controlekantoor, in de door dit kantoor vastgestelde vorm,
dat goederen tijdelijk zullen worden uitgeslagen het in lid 1 bedoelde verzoek.
4. Wanneer tijdens de periode van tijdelijke uitslag gebruikelijke behandelingen zullen worden verricht, zijn de artikelen 522 en 523 van toepassing.
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Onderafdeling 5
Overbrenging van goederen naar een ander douane-entrepot zonder
beëindiging van het stelsel
Artikel 526
1. Voor de overbrenging van goederen naar een ander douane-entrepot
zonder het stelsel van douane-entrepots te beëindigen, wordt gebruik gemaakt
van een formulier dat overeenstemt met het model dat overeenkomstig artikel
205 is vastgesteld en volgens de aanwijzingen in bijlage 71.
2.

De in bijlage 72 bedoelde vereenvoudigde procedure is van toepassing:

— wanneer in het douane-entrepot van waaruit de goederen worden
verzonden gebruik wordt gemaakt van een domiciliëringsprocedure voor
het in het vrije verkeer brengen of de wederuitvoer, als bedoeld in artikel
253, lid 3, en in het douane-entrepot waarin de goederen zullen worden
opgeslagen gebruik wordt gemaakt van de domiciliëringsprocedure voor
de plaatsing onder het stelsel, als bedoeld in artikel 272,
of
— wanneer een zelfde persoon verantwoordelijk is voor beide douaneentrepots;
of
— wanneer de voorraadadministraties elektronisch met elkaar zijn verbonden.
3. De verantwoordelijkheid voor de goederen die naar een ander douaneentrepot worden overgebracht, gaat over op de entreposeur van het
douane-entrepot waar de goederen zullen worden opgeslagen op het tijdstip
waarop hij de goederen in ontvangst neemt en deze in zijn voorraadadministratie opneemt.
!M5

4. Wanneer de over te brengen goederen gebruikelijke behandelingen
hebben ondergaan en artikel 112, lid 2, van het Wetboek van toepassing is,
worden op het in lid 1 bedoelde formulier soort, douanewaarde en
hoeveelheid van deze goederen vermeld die bij het ontstaan van de
douaneschuld in aanmerking zouden moeten worden genomen indien deze
goederen genoemde behandelingen niet hadden ondergaan.
!B

5. Goederen die onder het stelsel van douane-entrepots zijn geplaatst,
kunnen niet naar een ander douane-entrepot worden overgebracht, zonder dat
het stelsel wordt beëindigd, indien het douane-entrepot waaruit of waarnaar de
goederen worden verzonden een entrepot van het type B is.
Onderafdeling 6
Inventarisatie
Artikel 527
Het controlekantoor kan, indien het dit noodzakelijk acht voor de goede
werking van het douane-entrepot, eisen dat, al dan niet periodiek, een
inventarisatie wordt gemaakt van alle of een deel van de onder het stelsel van
douane-entrepots geplaatste goederen.
Afdeling 5
Aanzuivering van het stelsel
Artikel 528
1. In geval van gezamenlijke opslag van gelijkwaardige goederen als
bedoeld in artikel 524, lid 2, worden de voor een douanebestemming
aangegeven goederen geacht, naar keuze van de belanghebbende, de status te
bezitten van communautaire of van niet-communautaire goederen.
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De toepassing van de eerste alinea kan in geen geval tot gevolg hebben dat
een bepaalde douanestatus wordt toegekend aan een hoeveelheid goederen die
groter is dan de hoeveelheid goederen met deze status die zich daadwerkelijk
in het douane-entrepot bevindt op het tijdstip van uitslag van de voor een
douanebestemming aangegeven goederen.
2. In geval van volledig teloorgaan of onherroepelijk verlies van een deel
van de goederen dat onder het stelsel is geplaatst, wordt het deel dat is
teloorgegaan vastgesteld in verhouding tot de totale hoeveelheid onder het
stelsel geplaatste goederen van dezelfde soort in de ruimten van het
douane-entrepot op het ogenblik van het teloorgaan, tenzij de entreposeur
aantoont hoeveel onder dit stelsel geplaatste goederen werkelijk zijn
teloorgegaan.
Afdeling 6
Bijzondere bepalingen betreffende communautaire landbouwgoederen
Artikel 529
"M1 1. 3 De afdelingen 1 tot en met 5, "M1 met uitzondering van
artikel 522 3, zijn van toepassing op goederen met prefinanciering die onder
het stelsel van douane-entrepots worden geplaatst overeenkomstig artikel 98,
lid 1, onder b), van het Wetboek.
!M1

2. Onverminderd bijzondere bepalingen in het kader van de landbouwwetgeving, kunnen goederen met prefinanciering alleen dan met andere
communautaire of niet-communautaire goederen uit hoofde van artikel 524,
lid 1, in dezelfde opslaginrichting worden opgeslagen wanneer op elk moment
de identiteit en de douanestatus van de goederen kunnen worden vastgesteld.
!B

Artikel 530
1. De in artikel 513, lid 1, bedoelde aangifte voor goederen met
prefinanciering wordt gesteld op het in artikel 205 bedoelde formulier.
2. De „betalingsaangifte” bedoeld in artikel 25, lid 1, van Verordening
(EEG) nr. 3665/87 bestaat uit een exemplaar van het in lid 1 genoemde
document.
3. Bij de aangifte dienen alle bescheiden te worden gevoegd die noodzakelijk zijn voor de plaatsing onder het stelsel van goederen met
prefinanciering, en met name het uitvoer- of voorfixatiecertificaat als
bedoeld in Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de Commissie (1).
Artikel 531
1. Onverminderd lid 2 kan de in artikel 530 bedoelde aangifte tot plaatsing
van goederen met prefinanciering onder het stelsel van douane-entrepots
slechts worden aanvaard, nadat zekerheid is gesteld overeenkomstig artikel 6
van Verordening (EEG) nr. 565/80 en artikel 31, leden 1 en 2, van
Verordening (EEG) nr. 3665/87. De bepalingen van Verordening (EEG)
nr. 2220/85 van de Commissie (2) zijn van toepassing.
2. De douaneautoriteiten kunnen toestaan dat de in lid 1 bedoelde zekerheid
wordt gesteld na de aanvaarding van de aangifte tot plaatsing onder het stelsel,
onder de voorwaarden bedoeld in artikel 31, lid 3, van Verordening (EEG)
nr. 3665/87.
Artikel 532
Onverminderd de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 815/89 van de
Commissie (3) betreffende gekleurde gerst, mogen de onder het stelsel van
douane-entrepots geplaatste goederen met prefinanciering de in artikel 28, lid
4, van Verordening (EEG) nr. 3665/87 bedoelde behandelingen ondergaan
waarvan de lijst in bijlage 73 is opgenomen.
(1) PB nr. L 331 van 2. 12. 1988, blz. 1.
(2) PB nr. L 205 van 3. 8. 1985, blz. 5.
(3) PB nr. L 86 van 31. 3. 1989, blz. 34.
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Artikel 533
1. Het stelsel van douane-entrepots wordt aangezuiverd door de aanvaarding
van een aangifte ten uitvoer.
2. Na de aanvaarding van de aangifte ten uitvoer blijven de goederen onder
douanetoezicht totdat zij het douanegebied van de Gemeenschap verlaten.
Gedurende deze periode mogen de goederen in de ruimten van een
douane-entrepot worden opgeslagen zonder dat zij onder het stelsel van
douane-entrepots worden geplaatst.
3. De toepassing van dit artikel door het controlekantoor doet geen afbreuk
aan de verificaties door de bevoegde autoriteiten in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Artikel 534
1. Goederen met prefinanciering die onder het stelsel van douane-entrepots
zijn geplaatst, dienen ten uitvoer te worden aangegeven door middel van het
in artikel 205 bedoelde formulier.
2. Bij de aangifte dienen alle in artikel 221 genoemde bescheiden te worden
3.
gevoegd "M1
3. De datum waarop de goederen het douanegebied van de Gemeenschap
verlaten wordt vermeld op de achterzijde van het in lid 1 bedoelde document.
Wanneer de goederen waarvoor een aangifte ten uitvoer is aanvaard, door een
gedeelte van het douanegebied van de Gemeenschap worden vervoerd
alvorens dit gebied te verlaten, zijn de in de artikelen 6, 6 bis en 7 van
Verordening (EEG) nr. 3665/87 bedoelde procedures van toepassing.
4. Goederen die een met uitvoer gelijkgestelde bestemming hebben
gekregen overeenkomstig de artikelen 34 en 42 van Verordening (EEG)
nr. 3665/87 worden geacht het douanegebied van de Gemeenschap te hebben
verlaten.
Afdeling 7
Gebruik van een douane-entrepot zonder dat de goederen onder het
stelsel worden geplaatst
Onderafdeling 1
Communautaire goederen
Artikel 535
De verwerking van basisprodukten met prefinanciering in de ruimten van een
douane-entrepot vindt plaats overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EEG)
nr. 565/80.
Artikel 536
!M7

1. Wanneer de douaneautoriteiten overeenkomstig artikel 106, lid 3, van het
Wetboek eisen dat andere dan de in artikel 98, lid 1, onder b), en lid 3, van het
Wetboek bedoelde communautaire goederen die in de ruimten van een
douane-entrepot zijn opgeslagen in de in artikel 105 van het Wetboek
voorgeschreven voorraadadministratie worden opgenomen, moet de douanestatus van deze goederen duidelijk uit de inschrijving blijken.
!B

2. Onverminderd artikel 524 kan het controlekantoor speciale voorschriften
voor de identificatie van deze goederen vaststellen, met name ten einde deze
te kunnen onderscheiden van de onder het stelsel van douane-entrepots
geplaatste goederen die in dezelfde ruimte zijn opgeslagen.
3. De in lid 1 bedoelde goederen mogen worden gebruikt bij het verrichten
van gebruikelijke behandelingen, be- of verwerkingen in het kader van de
regeling actieve veredeling of behandeling onder douanetoezicht.
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Artikel 537
In de ruimten van een douane-entrepot mogen de volgende goederen worden
opgeslagen, zonder dat zij onder het stelsel van douane-entrepots worden
geplaatst:
— goederen die overeenkomstig artikel 3, lid 6, van Verordening (EEG)
nr. 3665/87 onder douanetoezicht dienen te blijven;
— goederen die in het douanegebied van de Gemeenschap verblijven met
het oog op overlading op grond van artikel 6 bis van genoemde
verordening.
Artikel 536, leden 1 en 2, is op deze goederen van toepassing.
Onderafdeling 2
Niet-communautaire goederen
Artikel 538
1. Deze onderafdeling is van toepassing op de werkzaamheden die in het
kader van de regeling actieve veredeling (systeem inzake schorsing) of de
regeling behandeling onder douanetoezicht worden verricht in de ruimten van
de entrepots van de types A, C en D waarin het gebruik van de
domiciliëringsprocedure is toegestaan voor de aangifte tot plaatsing onder
het stelsel, tot wederuitvoer of voor het vrije verkeer.
2. Voor zover deze onderafdeling niet in bijzondere bepalingen voorziet,
zijn de bepalingen in het kader van de regelingen actieve veredeling en
behandeling onder douanetoezicht van toepassing op:
— werkzaamheden in het kader van de regeling actieve veredeling —
terugbetalingssysteem,
— werkzaamheden in het kader van de regeling actieve veredeling- systeem
inzake schorsing en terugbetalingssysteem- en de regeling behandeling
onder douanetoezicht die in de ruimten van entrepots van de types B en F
worden verricht, en in de ruimten die worden gebruikt voor de opslag van
goederen die in een entrepot van het type E onder het stelsel van
douane-entrepots zijn geplaatst, en
— werkzaamheden in de ruimten van entrepots van de types A, C en D die
niet aan de in lid 1 bedoelde voorwaarden voldoen.
Artikel 539
De douaneautoriteiten geven slechts toestemming tot gebruik van de in deze
onderafdeling bedoelde vereenvoudigde procedures wanneer alle garanties
worden geboden voor een goed verloop van de verrichtingen.
De douaneautoriteiten kunnen toestemming weigeren aan personen die slechts
zelden werkzaamheden in het kader van de regeling actieve veredeling of de
regeling behandeling onder douanetoezicht verrichten, onverminderd artikel
510.
Artikel 540
De veredeling of behandeling van goederen met toepassing van de regeling
actieve veredeling respectievelijk de regeling behandeling onder douanetoezicht in de ruimten van een in artikel 538, lid 1, bedoeld douane-entrepot kan
eerst plaatsvinden nadat de in artikel 556 respectievelijk artikel 651 bedoelde
vergunning is verleend.
In de vergunning wordt vermeld in welk douane-entrepot (met vermelding van
het type entrepot) de veredeling of behandeling zal plaatsvinden.
Artikel 541
1. Ten einde gebruik te kunnen maken van de procedures in deze
onderafdeling, dient de vergunninghouder, al naar gelang van het geval, een
„administratie actieve veredeling” of een „administratie behandeling onder
douanetoezicht” te voeren, zoals bedoeld bij artikel 556, lid 3, respectievelijk
artikel 651, lid 3. Daarin dient tevens een verwijzing naar de vergunning voor
te komen.
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2. Voor het opstellen van de in artikel 595 of artikel 664 bedoelde
zuiveringsafrekening treedt de verwijzing naar de inschrijving in de in lid 1
bedoelde administratie in de plaats van de verwijzing naar de aangiften en
documenten als bedoeld in artikel 595, lid 3, of artikel 664, lid 3.
3. De inschrijving in de „administratie actieve veredeling” of in de
„administratie behandeling onder douanetoezicht” moet de douaneautoriteiten
in de gelegenheid stellen op ieder moment de juiste situatie van alle onder één
van de desbetreffende regelingen geplaatste goederen of produkten na te gaan.
Artikel 542
1. De plaatsing van goederen onder de regeling actieve veredeling of onder
de regeling behandeling onder douanetoezicht op het tijdstip van binnenkomst
in de ruimten van het douane-entrepot geschiedt door middel van de in artikel
276 bedoelde domiciliëringsprocedure.
2. Bij de inschrijving in de „administratie actieve veredeling” of in de
„administratie behandeling onder douanetoezicht” wordt verwezen naar het
document onder geleide waarvan de goederen zijn aangevoerd.
Artikel 543
1. De plaatsing onder de regeling actieve veredeling of onder de regeling
behandeling onder douanetoezicht van goederen welke zich reeds in de
ruimten van een douane-entrepot bevinden, geschiedt door middel van de in
artikel 276 bedoelde domiciliëringsprocedure.
2. Het stelsel van douane-entrepots wordt aangezuiverd door inschrijving in
de „administratie actieve veredeling” of in de „administratie behandeling
onder douanetoezicht”, al naar gelang van het geval. In de voorraadadministratie van het douane-entrepot wordt naar deze inschrijving verwezen.
Artikel 544
1. De plaatsing onder het stelsel van douane-entrepots van veredelingsprodukten of goederen in ongewijzigde staat die in de ruimten van een
douane-entrepot onder de regeling actieve veredeling zijn geplaatst, en
behandelde produkten of goederen in ongewijzigde staat die in de ruimten van
een douane-entrepot onder de regeling behandeling onder douanetoezicht zijn
geplaatst, geschiedt door middel van de in artikel 272 bedoelde domiciliëringsprocedure.
2. De regeling actieve veredeling of de regeling behandeling onder
douanetoezicht wordt aangezuiverd door inschrijving in de voorraadadministratie van het douane-entrepot. In de „administratie actieve veredeling”
respectievelijk de „administratie behandeling onder douanetoezicht” wordt
naar deze inschrijving verwezen.
3. De in artikel 610 bedoelde vermeldingen dienen in de voorraadadministratie van het douane-entrepot te worden opgenomen.
Artikel 545
1. Wanneer de regeling actieve veredeling of de regeling behandeling onder
douanetoezicht wordt aangezuiverd door de wederuitvoer van de veredelingsprodukten of de goederen in ongewijzigde staat respectievelijk van de
behandelde produkten of de goederen in ongewijzigde staat, op het tijdstip
waarop deze produkten of goederen de ruimten van het douane-entrepot
verlaten, vindt deze wederuitvoer plaats volgens de in artikel 283 bedoelde
domiciliëringsprocedure.
2. Wanneer de regeling actieve veredeling of de regeling behandeling onder
douanetoezicht wordt aangezuiverd door het in het vrije verkeer brengen van
de veredelingsprodukten of de goederen in ongewijzigde staat respectievelijk
van de behandelde produkten of de goederen in ongewijzigde staat, op het
tijdstip waarop deze produkten of goederen de ruimten van het douaneentrepot verlaten, vindt dit in het vrije verkeer brengen plaats volgens de in de
artikelen 263 tot en met 267 bedoelde domiciliëringsprocedure.
3. Wanneer de regeling actieve veredeling of de regeling behandeling onder
douanetoezicht wordt aangezuiverd door het plaatsen van de veredelingsprodukten of de goederen in ongewijzigde staat respectievelijk van de
behandelde produkten of de goederen in ongewijzigde staat onder een andere
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regeling dan het vrije verkeer of de wederuitvoer, op het tijdstip waarop deze
produkten of goederen de ruimten van het douane-entrepot verlaten, geschiedt
deze plaatsing volgens de daartoe vastgestelde normale of vereenvoudige
procedures.
4. De uitslag van de veredelingsprodukten of de goederen in ongewijzigde
staat of van de behandelde produkten of de goederen in ongewijzigde staat uit
de ruimten van het douane-entrepot behoeft niet in de voorraadadministratie
van het douane-entrepot te worden vermeld.

!M1

Artikel 546
Artikel 544, lid 2, en artikel 545, leden 2 en 4, doen geen afbreuk aan de
toepassing van de artikelen 121, 122, 135 en 136 van het Wetboek met
betrekking tot de rechten en heffingen van toepassing op onder de regeling
actieve veredeling of behandeling onder douanetoezicht geplaatste goederen
of produkten.
!B

Artikel 547
1. Voor zover dit geen gevolgen heeft voor de regelmatigheid van de
verrichtingen staan de douaneautoriteiten toe dat onder het stelsel van
douane-entrepots geplaatste niet-communautaire goederen samen met onder
de regeling actieve veredeling geplaatste invoergoederen of veredelingsprodukten in dezelfde opslaginrichting worden opgeslagen.
2. Wordt aan bepaalde goederen de status van onder het stelsel van
douane-entrepots geplaatste goederen of van onder de regeling actieve
veredeling geplaatste veredelingsprodukten of goederen in ongewijzigde staat
verleend, dan zijn alle bepalingen van dit stelsel of deze regeling op deze
goederen van toepassing, met inbegrip van, meer bepaald, de regels
betreffende rechten, heffingen en compenserende interesten.
3. Artikel 524, lid 2, en artikel 528, leden 1 en 2, zijn van overeenkomstige
toepassing.
Afdeling 8
Uitwisseling van informatie
Artikel 548
Voor de toepassing van dit hoofdstuk stelt elke Lid-Staat de Commissie in
kennis van de algemene maatregelen die betrekking hebben op:
— de aanwijzing van de douaneautoriteiten, overeenkomstig artikel 509;
— artikel 104 van het Wetboek;
— artikel 106, lid 3, van het Wetboek;
— artikel 513, lid 3.
De Commissie maakt deze gegevens bekend in de C-reeks van het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
HOOFDSTUK 3
Actieve veredeling
Afdeling 1
Algemene bepalingen
Artikel 549
In de zin van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a)

„hoofdveredelingsprodukten”: de veredelingsprodukten voor het verkrijgen waarvan de regeling actieve veredeling werd toegekend;
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b) „bijkomende veredelingsprodukten”: andere veredelingsprodukten dan
de hoofdveredelingsprodukten en die noodzakelijkerwijs bij de veredeling ontstaan;
c)

„verliezen”: het gedeelte van de invoergoederen dat tijdens de veredeling
teloorgaat, bij voorbeeld door verdamping, opdroging, ontsnapping in de
vorm van gas, wegstromen in het spoelwater;

d) „methode van de hoeveelheidssleutel”: de toerekening van de invoergoederen aan de verschillende veredelingsprodukten aan de hand van de
hoeveelheid van deze goederen;
e)

„methode van de waardesleutel”: de toerekening van de invoergoederen
aan de verschillende veredelingsprodukten aan de hand van de waarde
van de veredelingsprodukten;

f)

„veredelaars”: de personen die de veredeling of een deel daarvan
verrichten;

g) „equivalentieverkeer”: het verkrijgen van veredelingsprodukten uit
gelijkwaardige goederen, overeenkomstig artikel 115, lid 1, onder a),
van het Wetboek, welke gelijkwaardige goederen moeten voldoen aan de
voorwaarden van artikel 569, lid 1;
h) „voorafgaande uitvoer”: de uitvoer van uit equivalente goederen
verkregen veredelingsprodukten uit het douanegebied van de Gemeenschap, voordat de invoergoederen in het kader van het systeem inzake
schorsing onder de regeling worden geplaatst, zulks overeenkomstig
artikel 115, lid 1, onder b), van het Wetboek;
i)

„driehoeksverkeer”: het in de Gemeenschap onder de regeling plaatsen
van invoergoederen bij een ander douanekantoor dan het kantoor via
hetwelk de voorafgaande uitvoer van de veredelingsprodukten heeft
plaatsgevonden;

j)

„termijn van wederuitvoer”: de termijn waarbinnen de produkten een
toegelaten bestemming moeten hebben gevolgd overeenkomstig artikel
89 van het Wetboek;

k) „maandelijkse globalisatie”: de toepassing van artikel 118, lid 2, tweede
alinea, van het Wetboek met betrekking tot de termijnen voor de
wederuitvoer die in de loop van een bepaalde kalendermaand ingaan;
l)

„driemaandelijkse globalisatie”: de toepassing van artikel 118, lid 2,
tweede alinea, van het Wetboek met betrekking tot de termijnen voor de
wederuitvoer die in de loop van een bepaald kwartaal ingaan.
Artikel 550

De goederen waarop artikel 114, lid 2, onder c), vierde streepje, van het
Wetboek van toepassing is en die dienen als hulpmiddelen bij de produktie
zijn in bijlage 74 opgenomen.
Afdeling2
Toekenning van de regeling — Normale procedure
Artikel 551
1. Een vergunning voor het systeem inzake schorsing wordt slechts verleend
wanneer de aanvrager het reële voornemen heeft hoofdveredelingsprodukten
uit het douanegebied van de Gemeenschap weder uit te voeren. Gebruikmaking van dit systeem kan dan voor alle te veredelen goederen worden
toegestaan.
2. Een vergunning voor het terugbetalingssysteem wordt slechts verleend in
de in artikel 124 van het Wetboek bedoelde gevallen, wanneer de
mogelijkheid bestaat de hoofdveredelingsprodukten uit het douanegebied
van de Gemeenschap uit te voeren.
3. Wanneer aan de voorwaarden voor toekenning van zowel het ene als het
andere systeem wordt voldaan, kan of wel een vergunning in het kader van het
systeem inzake schorsing dan wel een vergunning in het kader van het
terugbetalingssysteem worden aangevraagd.
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4. Voor de toepassing van artikel 117, onder b), van het Wetboek stellen de
douaneautoriteiten de methoden vast van de identificatie van de invoergoederen in de veredelingsprodukten of gebruiken zij de mogelijkheden ter
controle van de voorwaarden die werden vastgesteld voor het goede verloop
van de handelingen in het kader van het equivalentieverkeer.
Daartoe kunnen de douaneautoriteiten, al naar gelang van het geval, met
name:
a)

bijzondere merktekens of fabricagenummers vermelden;

b) loodjes, zegels, stempels of andere kentekens aanbrengen;
c)

monsters nemen of tekeningen of technische beschrijvingen bijvoegen;

d) analyses maken;
e)

de voorraadadministratie onderzoeken of andere bewijsstukken met
betrekking tot de voorgenomen werkzaamheden, waaruit ondubbelzinnig
moet blijken dat de veredelingsproducten uit de invoergoederen werden
verkregen.

!B

Artikel 552
!M4

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 553, lid 4, worden de in artikel 117,
onder c), van het Wetboek bedoelde economische voorwaarden onder andere
in de volgende gevallen geacht te zijn vervuld:
!B

a)

wanneer de veredeling bestaat uit een van de volgende werkzaamheden,
waarbij de daarop betrekking hebbende code is vermeld:
i)

werkzaamheden in het kader van een loonveredelingscontract dat
met een in een derde land gevestigde persoon is gesloten. Onder
„loonveredeling” wordt verstaan de veredeling verricht volgens de
instructies en voor rekening van een buiten het douanegebied van de
Gemeenschap gevestigde opdrachtgever, in het algemeen slechts
tegen betaling van de kosten van de verwerking van de invoergoederen die de vergunninghouder rechtstreeks of onrechtstreeks ter
beschikking zijn gesteld (code 6201);

ii) handelingen aan goederen waaraan ieder handelskarakter vreemd is
(code 6202);
iii) de herstelling van goederen, daaronder begrepen revisie en afstelling
(code 6301);
iv) gebruikelijke behandelingen van goederen om bewaring in goede
staat te verzekeren, de presentatie of handelskwaliteit te verbeteren
of de distributie of wederverkoop voor te bereiden (code 6302);
v)

"M7 behandelingen van goederen waarvan de waarde per achtcijfercode van de gecombineerde nomenclatuur per aanvrager en per
kalenderjaar niet meer dan 300 000 ecu bedraagt, ongeacht het aantal
veredelaars die de veredeling uitvoeren. 3

!M4

Voor de in bijlage 75 genoemde goederen en produkten bedraagt
deze waarde evenwel 150 000 ecu.
Onder waarde wordt verstaan de douanewaarde van de goederen
geraamd aan de hand van bij de aanvraag overgelegde bescheiden en
de gegevens die op dat tijdstip bekend zijn.
De toepassing van dit punt kan voor bepaalde invoergoederen worden
geschorst overeenkomstig de procedure van het Comité (code 6400);

!M8

vi) werkzaamheden met het oog op de verwerking van harde tarwe van
GN-code 1001 10 90 tot deegwaren van de GN-codes 1902 11 00 en
1902 19 (code 6203);
vii) andere achtereenvolgende veredelingshandelingen dan die vastgesteld onder i) tot en met vi), zoals bedoeld in artikel 557 (code
6303).
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b) indien goederen die vergelijkbaar zijn met de goederen die veredeld
zullen worden niet in de Gemeenschap worden vervaardigd (code 6101);
Onder „goederen die vergelijkbaar zijn” worden goederen verstaan die
onder dezelfde achtcijfercode van de gecombineerde nomenclatuur
worden ingedeeld en die, met het oog op de verkrijging van de
veredelingsprodukten, dezelfde handelskwaliteit en dezelfde technische
kenmerken hebben;
c)

indien goederen die in de zin van letter b) vergelijkbaar zijn, in de
Gemeenschap niet in voldoende hoeveelheden worden vervaardigd (code
6102);

d) indien goederen die in de zin van letter b) vergelijkbaar zijn de aanvrager
niet binnen een redelijke termijn door de in de Gemeenschap gevestigde
producenten geleverd kunnen worden. Er is geen sprake van een
„redelijke termijn” indien de in de Gemeenschap gevestigde producenten
niet in staat zijn binnen de termijn die voor de beoogde handelstrans-actie
is vereist de veredelaar vergelijkbare goederen te leveren, hoewel hierom
wel tijdig was verzocht (code 6103);
e)

indien goederen die in de zin van letter b) vergelijkbaar zijn, in de
Gemeenschap worden vervaardigd, maar om een van de volgende redenen
niet gebruikt kunnen worden:
i)

de prijs van de goederen maakt de beoogde handelstransactie
economisch onmogelijk (code 6104).
Om te beoordelen of de prijs van de in de Gemeenschap
vervaardigde vergelijkbare goederen de beoogde handelstransactie
economisch onmogelijk maakt, wordt onder andere rekening
gehouden met de invloed van het gebruik van deze goederen op de
kostprijs van het veredelingsprodukt en derhalve op de afzetmogelijkheden van dit produkt op de markt van derde landen. In
aanmerking worden genomen:
— enerzijds de prijs van de goederen die bestemd zijn te worden
veredeld, vóór inklaring, en de prijs van de in de Gemeenschap
vervaardigde vergelijkbare goederen, na aftrek van de binnenlandse belastingen die bij uitvoer zullen worden terugbetaald en
rekening houdend met restituties en andere bedragen in het
kader van het gemeenschappelijke landbouwbeleid.
Bij deze vergelijking wordt eveneens rekening gehouden met de
verkoopvoorwaarden, waaronder de te verwachten betalings- en
leveringsvoorwaarden van de communautaire goederen;
— en anderzijds de prijs die voor het veredelingsprodukt in derde
landen kan worden verkregen, blijkende uit de handelscorrespondentie of anderszins;

ii) de goederen bezitten noch de kwaliteit noch de eigenschappen die
vereist zijn om de beoogde veredelingsprodukten te verkrijgen (code
6105);
iii) de goederen beantwoorden niet aan de eisen van de afnemer van het
veredelingsprodukt in het derde land (code 6106);
iv) de veredelingsprodukten moeten uit invoergoederen verkregen
worden op grond van de voorschriften inzake de industriële en
commerciële eigendom (code 6107);
f)

indien voor een bepaalde soort goederen die in een bepaalde periode
onder de regeling dienen te worden geplaatst, de aanvrager van de
vergunning:

!M1

i)

zich in deze periode in het douanegebied van de Gemeenschap
bevoorraadt met in de Gemeenschap vervaardigde goederen die in de
zin van punt b) vergelijkbaar zijn met de invoergoederen, en zulks
voor 80 % van zijn totale behoeften voor deze in de veredelingsproducten opgenomen goederen.
De toepassing van deze bepaling is afhankelijk gesteld van de
voorwaarde dat de aanvrager van de vergunning de douaneautoriteiten bewijsstukken voorlegt aan de hand waarvan deze zich ervan
kunnen vergewissen, dat de vooruitzichten voor de bevoorrading met
in de Gemeenschap vervaardigde goederen redelijkerwijze kunnen
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worden gerealiseerd. Deze bewijsstukken, die als bijlage bij de
aanvraag om een vergunning worden gevoegd, bestaan bij voorbeeld
uit afschriften van handels- of administratieve bescheiden die
betrekking hebben op de bevoorrading in een voorgaande indicatieve
periode of op bestellingen of bevoorradingsvooruitzichten met
betrekking tot de in aamerking genomen periode.
Onverminderd artikel 87, lid 2, van het wetboek kunnen de
douaneautoriteiten aan het einde van de betrokken periode controleren of genoemd percentage in acht is genomen (code 7001);
!B

ii) in de Gemeenschap minder van dit soort goederen aankoopt dan het
in letter i) genoemde percentage, maar ten genoegen van de
douaneautoriteiten aantoont dat hij zich tegen reële toeleveringsproblemen tracht in te dekken (code 7002);
iii) de douaneautoriteiten aantoont dat hij het nodige heeft gedaan om de
te veredelen goederen in de Gemeenschap aan te kopen, maar dat hij
in de Gemeenschap geen producent heeft kunnen vinden die zulke
goederen levert (code 7003);
iv) aan luchtvaartmaatschappijen te leveren burgerluchtvaartuigen
bouwt (code 7004);
v) aan burgerluchtvaartuigen een reparatie, wijziging of ombouwing
verricht (code 7005);
!M1

vi) satellieten of satelliet-onderdelen bouwt (code 7006).
!B

2. Lid 1, onder f), punt i), is niet van toepassing op goederen die onder
bijlage II van het Verdrag vallen.
3. In de aanvraag wordt vermeld op welke van de in lid 1 genoemde gronden
de economische voorwaarden als vervuld kunnen worden beschouwd.
Artikel 553
1. Indien de aanvrager, in uitzonderlijke omstandigheden, van oordeel is dat
aan de economische voorwaarden om andere redenen dan de in artikel 552
genoemde is voldaan, vermeldt hij dit in zijn aanvraag (code 8000).
!M1

2. Wanneer de douaneautoriteiten van oordeel zijn dat aan de economische
voorwaarden in andere dan de in artikel 552 genoemde gevallen is voldaan,
wordt een vergunning met een geldigheid van ten hoogste negen maanden
verleend.
!B

De gegevens van de aanvraag voor een vergunning die de economische
voorwaarden betreffen worden de Commissie medegedeeld in de loop van de
maand volgende op die waarin de vergunning werd verleend. De Commissie
stelt de andere Lid-Staten hiervan in kennis.
De vergunning kan op verzoek van de vergunninghouder worden verlengd
wanneer ter zake niet tijdig bepalingen worden vastgesteld overeenkomstig de
procedure van het Comité.
3. Wanneer de douaneautoriteiten van oordeel zijn dat het wenselijk is op
Gemeenschapsniveau overleg te plegen ten einde er zeker van te zijn dat aan
de economische voorwaarden voor het verlenen van een vergunning is
voldaan, kan de Lid-Staat waaronder zij ressorteert het geval aan de
Commissie voorleggen, die de andere Lid-Staten hiervan in kennis stelt.
Indien de douaneautoriteiten van oordeel zijn dat het niet wenselijk is een
vergunning te verlenen voordat overleg op Gemeenschapsniveau heeft
plaatsgevonden, deelt zij de gegevens van de aanvraag zo spoedig mogelijk
mede.
Wanneer de douaneautoriteiten van oordeel zijn dat de vergunning kan
worden verleend voordat overleg heeft plaatsgevonden, is lid 2 van
overeenkomstige toepassing.
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4. Wanneer, op grond van feitelijke gegevens, de douaneautoriteiten of de
Commissie van oordeel zijn dat, hoewel aan een van de in artikel 552, lid 1,
bedoelde voorwaarden wordt voldaan, het gebruik van de regeling de
wezenlijke belangen van de producenten in de Gemeenschap kan schaden, is
de hierna volgende procedure van toepassing.
De douaneautoriteiten doen de Commissie zo spoedig mogelijk de aanvraag
voor de vergunning en de daarbij gevoegde bewijsstukken toekomen.
De Commissie laat de betrokken Lid-Staat onmiddellijk weten dat zij de
stukken heeft ontvangen die voor het overleg noodzakelijk zijn en deelt dit
ook de andere Lid-Staten mede.
Bij het verlenen van een nieuwe vergunning of bij het hernieuwen van een
bestaande vergunning voor goederen van dezelfde aard als de goederen die tot
overleg aanleiding geven, wordt de aanvrager door de douaneautoriteiten van
het overleg en de eventuele gevolgen daarvan in kennis gesteld.
Wanneer de Commissie op grond van het onderzoek dat zij heeft ingesteld,
van oordeel is dat in het geval dat haar ter beoordeling is voorgelegd, gebruik
van de regeling de wezenlijke belangen van producenten in de Gemeenschap
zou kunnen schaden, legt zij het Comité zo spoedig mogelijk een
ontwerp-besluit voor. Dit Comité neemt een besluit volgens de in artikel
249 van het Wetboek omschreven procedure.
Het besluit wordt de Lid-Staten medegedeeld, die hiermede bij de afgifte van
nieuwe vergunningen rekening houden. Indien het besluit van de Commissie
gevolgen zou kunnen hebben ten aanzien van reeds afgegeven vergunningen
waarvoor de economische voorwaarden niet of niet meer kunnen worden
beschouwd als voldaan, zijn de artikelen 8, 9 en 10 van het Wetboek van
toepassing.

!B

Artikel 554
Bij het onderzoek van de economische voorwaarden vormen de volgende
feiten als zodanig geen reden de vergunning te verlenen:
a)

het feit dat de in de Gemeenschap gevestigde producent van vergelijkbare
goederen die voor de veredeling kunnen worden gebruikt een concurrent
is van degene die de regeling actieve veredeling aanvraagt;

b) het feit dat deze goederen door één enkel bedrijf in de Gemeenschap
worden vervaardigd.
Artikel 555
1. De aanvraag wordt ingediend overeenkomstig artikel 497, volgens het
model in bijlage 67/B, door de persoon aan wie de vergunning kan worden
verleend overeenkomstig de artikelen 86, 116 en 117 van het Wetboek.
2.

a) De aanvraag wordt ingediend bij de douaneautoriteiten die zijn
aangewezen door de Lid-Staat waar de veredeling zal worden
verricht.
b) Wanneer de veredeling naar verwachting, door de aanvrager of voor
zijn rekening, in verschillende Lid-Staten zal worden uitgevoerd, kan
één enkele vergunning worden aangevraagd.
In dit geval wordt de aanvraag, die alle gegevens bevat over het
verloop van de veredeling en een nauwkeurige opgave van de plaats
waar de veredelingshandelingen naar verwachting plaatsvinden,
ingediend bij de douaneautoriteiten van de Lid-Staat waar het eerste
deel van de veredeling zal plaatsvinden.

3. Wanneer de veredeling plaatsvindt in het kader van een loonveredelingscontract tussen twee in de Gemeenschap gevestigde personen, wordt de
aanvraag door de opdrachtgever of namens hem ingediend.
4. Voor de toepassing van artikel 117, onder a), tweede zin, van het Wetboek
wordt onder „invoer zonder commercieel karakter” verstaan de invoer van
goederen als bedoeld in artikel 1, punt 6.
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Artikel 556
1. Onverminderd artikel 568 wordt de vergunning verleend door de
autoriteiten waarbij de aanvraag overeenkomstig artikel 555, lid 2, is
ingediend, en opgesteld met inachtneming van artikel 500, volgens het model
in bijlage 68/B.
In afwijking van artikel 500, lid 3, kan, in naar behoren met redenen omklede
uitzonderlijke gevallen, een vergunning met terugwerkende kracht worden
verleend, die evenwel niet verder kan teruggaan dan het tijdstip waarop de
aanvraag werd ingediend.
2. Wanneer artikel 555, lid 2, onder b), wordt toegepast, kan de vergunning
niet worden verleend zonder de instemming van de douaneautoriteiten die zijn
aangewezen door de Lid-Staten waarin de in de aanvraag vermelde plaatsen
zijn gelegen. De volgende procedure is van toepassing:
a)

De douaneautoriteiten waarbij de aanvraag is ingediend zenden de
douaneautoriteiten van de overige betrokken Lid-Staten de aanvraag en
de ontwerp-vergunning, na te hebben nagegaan dat de economische
voorwaarden ten aanzien van de voorgenomen veredeling vervuld kunnen
worden geacht. In de ontwerp-vergunning moeten ten minste het
opbrengstpercentage, de gekozen identificatiemiddelen en "C2 de in
punt 11 van de model-vergunning 3 in bijlage 68/B bedoelde
douanekantoren zijn vermeld, evenals of eventueel gebruik kan worden
gemaakt van vereenvoudigde procedures bij de plaatsing, de overbrenging en de aanzuivering en welke regels in acht moeten worden genomen,
onder andere ten einde te verzekeren dat het controlekantoor over de
nodige informatie beschikt.

b) De aangeschreven douaneautoriteiten delen, in voorkomend geval, zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee maanden na de toezending van de
aanvraag en de ontwerp-vergunning, mede dat er bezwaren bestaan.
c)

De onder a) bedoelde douaneautoriteiten kunnen de vergunning verlenen
nadat zij alle maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat de
douaneschuld die ten aanzien van de invoergoederen kan ontstaan zal
worden voldaan en indien zij binnen de onder b) bedoelde termijn geen
mededeling hebben ontvangen dat er bezwaren bestaan tegen de
ontwerp-vergunning.

d) De Lid-Staat die de vergunning verleent, zendt daarvan een kopie aan alle
bovenbedoelde Lid-Staten.
De aldus verleende vergunningen zijn slechts van toepassing in de bovenbedoelde Lid-Staten.
De Lid-Staten delen aan de Commissie, die de overige Lid-Staten daaromtrent
inlicht, de namen en adressen mede van de aangewezen douaneautoriteiten
aan wie de onder a) bedoelde aanvraag en ontwerp-vergunning moeten
worden gericht.
3. Met het oog op de juiste toepassing van de voorschriften inzake de
regeling kunnen de douaneautoriteiten, ter vereenvoudiging van de controles,
bepalen dat de vergunninghouder een voorraadadministratie voert of laat
voeren, hierna te noemen „administratie actieve veredeling”, waarin de
hoeveelheden onder de regeling geplaatste invoergoederen en verkregen
veredelingsprodukten worden opgenomen evenals alle andere gegevens die
nodig zijn om het verloop van de veredeling te kunnen volgen en de eventueel
verschuldigde rechten bij invoer te kunnen vaststellen.
De administratie actieve veredeling dient ter beschikking te staan van het
controlekantoor, zodat de juiste werking van de regeling kan worden
gecontroleerd. Wanneer de veredeling in verscheidene bedrijven plaatsvindt,
moeten in de voorraadadministratie steeds de gegevens zijn terug te vinden
ten aanzien van de toepassing van de regeling in ieder bedrijf.
Indien de regeling gecontroleerd kan worden aan de hand van de administratie
die de vergunninghouder voor handelsdoeleinden voert, wordt deze door de
douaneautoriteiten erkend als administratie actieve veredeling.
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4. Behalve indien andere afdoende controleprocedures zijn overeengekomen tussen de douaneautoriteiten tijdens de overlegperiode voorafgaand aan
de verlening van een in lid 2 bedoelde enige vergunning, wordt het
inlichtingenblad INF 9, waarvan het model en de daarvoor geldende
bepalingen in bijlage 75 bis zijn opgenomen, gebruikt wanneer de invoer
van de invoergoederen voorafgaat aan de uitvoer van de veredelingsprodukten
die uit equivalente goederen zijn verkregen.
5. Het inlichtingenblad bestaat uit een origineel en drie kopieën die te
zamen moeten worden aangeboden bij het douanekantoor waar de
formaliteiten voor de plaatsing onder de regeling worden vervuld.
Het inlichtingenblad INF 9 wordt opgesteld voor de hoeveelheid veredelingsprodukten die met de hoeveelheid onder de regeling geplaatste invoergoederen overeenstemt. Wanneer de uitvoer in gedeelten plaatsvindt, kunnen
verschillende inlichtingenbladen INF 9 worden opgesteld.
6.

Artikel 601, lid 3, is van overeenkomstige toepassing.

7. Bij de indiening van de aangifte tot plaatsing onder de regeling van de
invoergoederen bij het kantoor van plaatsing moet ook het inlichtingenblad
INF 9 worden overgelegd.
Wordt de aangifte voor plaatsing onder de regeling door het kantoor van
plaatsing aanvaard, dan tekent dit kantoor vak 9 van het inlichtingenblad INF
9 af, zendt het kopie nr. 1 naar het controlekantoor en geeft het het origineel
en de overige kopieën terug aan de aangever.
8. De aangifte ten uitvoer van de uit equivalente goederen verkregen
veredelingsprodukten gaat vergezeld van het origineel en de kopieën nrs. 2 en
3 van het inlichtingenblad INF 9.
Bij aanvaarding van de aangifte ten uitvoer geeft het kantoor van aanzuivering
de uitgevoerde hoeveelheid veredelingsprodukten aan alsmede de datum van
aanvaarding van de aangifte. Het zendt kopie nr. 3 onmiddellijk naar het
controlekantoor, geeft het origineel aan de aangever en behoudt kopie nr. 2.
!B

Artikel 557
Wanneer artikel 556, lid 2, niet van toepassing is en veredelingsprodukten
verkregen moeten worden uit andere veredelingsprodukten die in het kader
van een afgegeven vergunning zijn verkregen, wordt door de persoon die de
achtereenvolgende veredelingswerkzaamheden verricht of laat verrichten een
nieuwe aanvraag ingediend volgens het model in bijlage 67/B, waarin naar de
3
reeds verleende vergunning wordt verwezen. "M8
Artikel 558
!M4

1. De geldigheidsduur van de vergunning wordt door de douaneautoriteiten
vastgesteld, rekening houdend met de economische voorwaarden en de
bijzondere behoeften van de aanvrager van de vergunning.

!B

Wanneer de geldigheidsduur meer dan twee jaar bedraagt, worden de
voorwaarden op grond waarvan de vergunning is afgegeven op de in de
vergunning vastgestelde tijdstippen opnieuw onderzocht, doch in ieder geval
binnen 24 maanden.
2. In afwijking van lid 1 mag de geldigheidsduur van de vergunning actieve
veredeling voor de in artikel 560, lid 2, bedoelde produkten niet meer dan drie
maanden bedragen.
Artikel 559
1. Bij het verlenen van de vergunning stellen de douaneautoriteiten,
overeenkomstig artikel 118 van het Wetboek, de termijn vast voor de
wederuitvoer van de veredelingsprodukten, rekening houdend, enerzijds, met
de tijd die nodig is om een bepaalde hoeveelheid goederen te veredelen zoals
aangegeven in de vergunning, evenals de hoeveelheid invoergoederen
waarvoor de vergunning is verleend, en, anderzijds, met de tijd die nodig is
om de veredelingsprodukten een douanebestemming te geven.
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2. Indien de omstandigheden dit rechtvaardigen, kan de termijn van
wederuitvoer worden verlengd, zelfs na het verstrijken van de oorspronkelijk
toegestane termijn.
Artikel 560
1. Onverminderd lid 2 mag de termijn voor de wederuitvoer voor
landbouwprodukten van de soort bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 565/80, die bestemd zijn om in de vorm van verwerkte produkten of
goederen in de zin van artikel 2, onder b) of c), van genoemde verordening te
worden uitgevoerd, niet meer dan zes maanden bedragen.
2. De termijn voor de wederuitvoer van de produkten bedoeld in artikel 1
van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad (1) waaruit de produkten,
bedoeld in genoemd artikel 1 of in de bijlage bij genoemde verordening,
worden vervaardigd, mag niet meer dan vier maanden bedragen.
!M6

3. Bij de actieve veredeling van levende dieren mag de wederuitvoertermijn
voor dieren die zijn bestemd om te worden gemest (en, eventueel, te worden
geslacht) ten hoogste drie maanden belopen wanneer het dieren van de
GN-codes 0104 en 0105 en ten hoogste zes maanden wanneer het andere
dieren van hoofdstuk 1 van de gecombineerde nomenclatuur betreft. Voor
dieren die worden geslacht zonder te zijn gemest, mag de wederuitvoertermijn
ten hoogste twee maanden belopen.
Bij de actieve veredeling van vlees mag de wederuitvoertermijn voor vlees ten
hoogste zes maanden belopen.
Deze termijnen gelden voor elke be- of verwerking van onder de regeling
actieve veredeling geplaatste levende dieren ter verkrijging van veredelingsprodukten.
!B

Artikel 561
1. Bij voorafgaande uitvoer wordt de in artikel 118, lid 3, van het Wetboek
bedoelde termijn vastgesteld door de douaneautoriteiten, rekening houdend
met de tijd die nodig is voor de aanschaf van de invoergoederen en het
vervoer ervan naar de Gemeenschap.
2.

De in lid 1 bedoelde termijn mag niet langer zijn dan:

— drie maanden voor goederen die onder een marktordening vallen;
— de geldigheidsduur van het invoercertificaat dat overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2630/81 van de Commissie (2) is afgegeven voor ruwe
suiker van onderverdeling 1701 11 of 1701 12 van de gecombineerde
nomenclatuur;
— zes maanden voor alle andere goederen. Deze termijn kan echter op een
met redenen omkleed verzoek van de vergunninghouder worden verlengd,
waarbij de totale duur evenwel niet meer dan twaalf maanden mag
bedragen. Wanneer de omstandigheden dit rechtvaardigen, kan de termijn
zelfs na het verstrijken van de oorspronkelijk toegestane termijn worden
verlengd.
Artikel 562
1. De in de artikelen 559 en 560 bedoelde termijnen gaan in op de datum
van aanvaarding van de aangifte tot plaatsing onder de regeling of van de
aangifte voor het vrije verkeer in het kader van het terugbetalingssysteem.
2. De overeenkomstig artikel 561 vastgestelde termijnen gaan in op de
datum van aanvaarding van de aangifte ten uitvoer.
(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.
(2) PB nr. L 258 van 11. 9. 1981, blz. 16.
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Artikel 563
1. Een maandelijkse of driemaandelijkse globalisatie kan door de douaneautoriteiten die zijn aangewezen door de Lid-Staat waar de vergunning
wordt aangevraagd, worden toegestaan, wanneer kan worden verwacht dat
invoergoederen regelmatig onder de regeling zullen worden geplaatst om te
worden veredeld en in de vorm van veredelingsprodukten weer te worden
uitgevoerd, waardoor het mogelijk is min of meer constante termijnen voor de
wederuitvoer in aanmerking te nemen.
2. Bij een maandelijkse globalisatie verstrijken alle termijnen voor de
wederuitvoer die in een bepaalde maand zijn ingegaan op de laatste dag van
de kalendermaand waarin de termijn voor de wederuitvoer verstrijkt voor
goederen die in de betrokken maand het laatst onder de regeling zijn
geplaatst.
3. Bij een driemaandelijkse globalisatie verstrijken alle termijnen voor de
wederuitvoer die in een bepaald kwartaal zijn ingegaan op de laatste dag van
het kwartaal waarin de termijn voor de wederuitvoer verstrijkt voor goederen
die in het bedoelde kwartaal het laatst onder de regeling zijn geplaatst.
4. Bij toepassing van de maandelijkse of driemaandelijkse globalisatie
wordt rekening gehouden met de voorbeelden in bijlage 76.
Artikel 564
1. Wanneer voor de in artikel 560, lid 1, bedoelde landbouwprodukten een
maandelijkse globalisatie is toegestaan, verstrijken de in artikel 563, lid 2,
bedoelde termijnen voor de wederuitvoer uiterlijk op de laatste dag van de
vijfde maand volgende op die waarop de globalisatie betrekking heeft.
!M1
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2. Wanneer voor de in artikel 560, lid 2, bedoelde landbouwprodukten een
maandelijkse globalisatie is toegestaan, verstrijken de termijnen uiterlijk op
de laatste dag van de derde maand volgende op die waarop de globalisatie
betrekking heeft.
3. Wanneer voor de in artikel 560, lid 1, bedoelde landbouwprodukten een
driemaandelijkse globalisatie is toegestaan, verstrijken de in artikel 563, lid 3,
bedoelde termijnen voor de wederuitvoer uiterlijk op de laatste dag van het
kwartaal volgende op het kwartaal waarop de globalisatie betrekking heeft.
4. Voor de in artikel 560, lid 2, bedoelde produkten kan geen driemaandelijkse globalisatie worden toegestaan.
Artikel 565
De in de artikelen 563 en 564 bedoelde termijnen gaan in op de dag waarop
de aangifte tot plaatsing van de goederen onder de regeling wordt aanvaard.
Artikel 566
1. Onder voorbehoud van artikel 567 wordt het in artikel 114, lid 2, onder f),
van het Wetboek omschreven opbrengstpercentage of de in artikel 119 van het
Wetboek bedoelde wijze om dit percentage te bepalen zoveel mogelijk
vastgesteld aan de hand van de produktiegegevens en moet het in de
bedrijfsadministratie van de veredelaar kunnen worden teruggevonden.
2. Het opbrengstpercentage of de wijze om dit te bepalen wordt overeenkomstig lid 1 vastgesteld, onder voorbehoud van controle achteraf door de
douaneautoriteiten.
Artikel 567
1. Om in aanmerking te komen voor de in lid 2 bedoelde forfaitaire
opbrengstpercentages moeten de invoergoederen van goede handelskwaliteit
zijn en beantwoorden aan de eisen inzake standaardkwaliteit die eventueel in
de communautaire wetgeving zijn vastgesteld.
2. Wanneer de actieve veredeling betrekking heeft op de in kolom 1 van
bijlage 77 vermelde invoergoederen, waarbij de in de kolommen 3 en 4 van
deze bijlage bedoelde veredelingsprodukten worden verkregen, worden de in
kolom 5 van deze bijlage vermelde forfaitaire opbrengstpercentages
toegepast.
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3. Elke Lid-Staat deelt aan de Commissie de gevallen mede waarin de in lid
2 bedoelde opbrengstpercentages niet konden worden toegepast omdat bij de
veredeling van de in kolom 1 van bijlage 77 bedoelde invoergoederen andere
veredelingsprodukten zijn verkregen dan die welke zijn vermeld in de
kolomen (SIC! kolommen) 3 en 4 van deze bijlage, welke zich in hetzelfde
produktiestadium bevinden.
Afdeling 3
Toekenning van de regeling — Vereenvoudigde procedures
Artikel 568
1. Dit artikel is van toepassing wanneer de veredeling in één enkele
Lid-Staat plaatsvindt, tenzij van het equivalentieverkeer gebruik wordt
gemaakt.
2. Wanneer de in artikel 76 van het Wetboek bedoelde vereenvoudigde
procedures niet worden toegepast, en in de gevallen als bedoeld in artikel 552,
lid 1, onder a), staat het douanekantoor dat door de douaneautoriteiten is
aangewezen om vergunningen met gebruikmaking van de vereenvoudigde
procedure te verlenen, toe dat de aangifte tot plaatsing onder de regeling in
het kader van het systeem inzake schorsing of van de aangifte voor het vrije
verkeer in het kader van het terugbetalingssysteem tegelijkertijd de aanvraag
voor de vergunning vormt.
In dit geval komt de vergunning tot stand door de aanvaarding van deze
aangifte, welke aanvaarding is onderworpen aan dezelfde voorwaarden als het
verlenen van een vergunning.
3. Bij de overeenkomstig lid 2 ingediende aangifte dient een door de
aangever opgemaakt document te worden gevoegd waarin de hierna volgende
gegevens voorkomen, indien deze noodzakelijk zijn en zij niet kunnen worden
aangebracht in vak 44 van het formulier van de in lid 2 bedoelde aangiften:
a)

de naam of handelsnaam en het adres van de aanvrager van de regeling,
wanneer deze niet tevens aangever is;

b) de naam of handelsnaam en het adres van de veredelaar, wanneer deze
niet tevens aanvrager of aangever is;
c)

de aard van de veredelingshandelingen;

d) de handelsbenaming en/of de technische benaming van de veredelingsprodukten;
e)

het opbrengstpercentage of, in voorkomend geval, de wijze waarop dit
percentage wordt vastgesteld;

f)

de voorziene termijn voor de wederuitvoer;

g) de plaats waar de veredelingshandelingen zullen worden verricht.
Artikel 498 is van overeenkomstige toepassing.
4.

Artikel 502 is van overeenkomstige toepassing.
Afdeling4
Equivalentieverkeer en voorafgaande uitvoer
Onderafdeling 1

Equivalentieverkeer in het kader van het systeem inzake schorsing en het
terugbetalingssysteem
Artikel 569
!M1
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1. Onverminderd lid 2 en artikel 570, lid 1, kan slechts van het
equivalentieverkeer gebruik worden gemaakt indien de equivalente goederen
in dezelfde, uit acht cijfers bestaande onderverdeling van de gecombineerde
nomenclatuur worden ingedeeld, en dezelfde handelskwaliteit en dezelfde
technische kenmerken bezitten als de invoergoederen.
2. Voor de in bijlage 78 bedoelde goederen zijn de bijzondere bepalingen in
die bijlage van toepassing.
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3. Gebruikmaking van het equivalentieverkeer is slechts mogelijk indien de
belanghebbende hierom in zijn aanvraag voor een vergunning verzoekt,
terwijl in de vergunning tevens wordt vermeld welke van de in lid 1 bedoelde
elementen gelden voor zowel de equivalente goederen als de invoergoederen
en met welke middelen dit kan worden gecontroleerd.
4. Wanneer in de vergunning gebruikmaking van het equivalentieverkeer
wordt voorzien, dienen daarin de bijzondere maatregelen te worden vermeld
die moeten verzekeren dat de ter zake geldende bepalingen worden nageleefd.
5. Wanneer in de vergunning geen equivalentieverkeer is voorzien, en de
vergunninghouder daarvan toch gebruik wenst te maken, dient hij een
aanvraag tot wijziging van de oorspronkelijk verleende vergunning in. Bij het
opstellen van deze aanvraag wordt artikel 497 in acht genomen.
Artikel 570
1. Wanneer de omstandigheden zulks rechtvaardigen staan de douaneautoriteiten toe dat de equivalente goederen zich in een verder gevorderd
produktiestadium bevinden dan de invoergoederen, voor zover het belangrijkste deel van de veredeling van die equivalente goederen plaatsvindt in het
bedrijf van de vergunninghouder of het bedrijf waar de veredeling voor zijn
rekening wordt uitgevoerd.
2. De belanghebbende draagt er zorg voor dat de douaneautoriteiten op elk
gewenst moment kunnen nagaan dat aan de voorwaarden van artikel 569, lid
1, is voldaan, voordat hij van het equivalentieverkeer gebruik kan maken.
Artikel 571
1. Bij equivalentieverkeer zonder voorafgaande uitvoer vindt de in artikel
115, lid 3, van het Wetboek bedoelde wijziging van douanesituatie van de
invoergoederen en de equivalente goederen plaats op het tijdstip van
aanvaarding van de aangifte door middel waarvan de regeling wordt
aangezuiverd. Wanneer de invoergoederen, in de vorm van onveredelde
goederen of in de vorm van veredelingsprodukten, door de vergunninghouder
in de Gemeenschap in de handel worden gebracht voordat de regeling is
aangezuiverd, vindt de verandering van douanesituatie van de invoergoederen
en de equivalente goederen evenwel plaats op het tijdstip dat zij in de handel
worden gebracht.
2. De in lid 1 bedoelde verandering van douanesituatie leidt niet tot
wijziging van de oorsprong van de uitgevoerde goederen.
3. In geval van volledig teloorgaan of onherroepelijk verlies van een deel
van de onveredelde goederen of de veredelingsprodukten, wordt het deel dat is
teloorgegaan vastgesteld in verhouding tot de totale hoeveelheid van dit soort
goederen of produkten in het bedrijf van de vergunninghouder op het ogenblik
van teloorgaan, tenzij de vergunninghouder aantoont hoeveel invoergoederen
werkelijk zijn teloorgegaan.
Onderafdeling 2
Voorafgaande uitvoer in het kader van het systeem inzake schorsing
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Artikel 572
1. Het gebruik van het systeem van voorafgaande uitvoer is niet mogelijk
voor vergunningen die worden afgegeven op grond van een of meer van de
economische voorwaarden die met "C2 de codes 6201, 6202, 6301, 6302,
6303, 7004, 7005 en 7006 worden aangeduid voor zover 3 de aanvrager niet
in staat is aan te tonen dat de aan dit systeem verbonden voordelen uitsluitend
aan de vergunninghouder toekomen.
2. Wanneer in het kader van het systeem inzake schorsing voorafgaande
uitvoer geschiedt, zijn de artikelen 569 en 570 en artikel 571, leden 2 en 3,
van overeenkomstige toepassing.
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3. Bij voorafgaande uitvoer vindt de in artikel 115, lid 3, van het wetboek
bedoelde wijziging van douanesituatie plaats:
— voor uitgevoerde veredelingsprodukten, op het tijdstip dat de aangifte ten
uitvoer wordt aanvaard en voor zover de invoergoederen onder de
regeling worden geplaatst;
— voor invoergoederen en equivalente goederen, op het tijdstip dat de voor
de regeling aangegeven invoergoederen worden vrijgegeven.
!B

Afdeling 5
Systeem inzake schorsing
Onderafdeling 1
Plaatsing van goederen onder de regeling
Artikel 573
1. De procedures voor de plaatsing van goederen onder de regeling actieve
veredeling — systeem inzake schorsing — zijn van toepassing op
invoergoederen, daarbij inbegrepen in het kader van het equivalentieverkeer
met of zonder voorafgaande uitvoer.
2. Onverminderd artikel 570, lid 2, zijn de procedures voor de plaatsing
onder de regeling niet van toepassing op equivalente goederen die in het kader
van het equivalentieverkeer worden gebruikt met of zonder voorafgaande
uitvoer.
a) Normale procedure
Artikel 574
1. Behalve wanneer artikel 568 wordt toegepast, wordt de aangifte tot
plaatsing van invoergoederen onder de regeling actieve veredeling — systeem
inzake schorsing — ingediend bij één van de in de vergunning vermelde
kantoren van plaatsing.
2. Bij toepassing van artikel 568 wordt de in lid 1 bedoelde aangifte
ingediend bij één van de daartoe aangewezen douanekantoren.
Artikel 575
1. De in artikel 574 bedoelde aangifte wordt gedaan overeenkomstig de
artikelen 198 tot en met 252.
2. Onverminderd artikel 568 dient de omschrijving van de goederen in de in
lid 1 bedoelde aangifte overeen te stemmen met die in de vergunning.
Bij toepassing van het equivalentieverkeer dienen de in de aangifte vermelde
gegevens zodanig nauwkeurig te zijn dat gecontroleerd kan worden of aan de
voorwaarden van artikel 569, lid 1, is voldaan.
3. Voor de toepassing van artikel 62, lid 2, van het Wetboek worden bij de
aangifte tot plaatsing onder de regeling de in artikel 220 genoemde stukken
gevoegd en bij gebruikmaking van het driehoeksverkeer wordt het
inlichtingenblad INF 5 bijgevoegd, behalve ingeval artikel 605, op de
voorwaarden van artikel 604, wordt toegepast.
b)

Vereenvoudigde procedures
Artikel 576

1. De in artikel 76 van het Wetboek bedoelde vereenvoudigde procedures
zijn van toepassing overeenkomstig de artikelen 275 en 276.
2. De douaneautoriteiten verlenen geen vergunning voor gebruikmaking van
de in artikel 276 bedoelde domiciliëringsprocedure aan personen bij wie de in
artikel 556, lid 3, bedoelde administratie actieve veredeling niet kan worden
ingericht.
3. De in artikel 76, lid 2, van het Wetboek bedoelde aanvullende aangifte
dient binnen de gestelde termijnen te worden ingediend, uiterlijk bij de
indiening van de zuiveringsafrekening.
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Onderafdeling 2
Aanzuivering van de regeling
Artikel 577
1. Overeenkomstig artikel 89 van het Wetboek wordt de regeling actieve
veredeling — systeem inzake schorsing — voor de invoergoederen aangezuiverd, wanneer de veredelingsprodukten of de goederen in ongewijzigde
staat voor een nieuwe douanebestemming zijn aangegeven en aan alle
voorwaarden van de regeling is voldaan.
Bij toepassing van artikel 115, lid 1, onder b), van het Wetboek wordt de
regeling aangezuiverd wanneer de aangifte van de niet-communautaire
goederen door de douaneautoriteiten wordt aanvaard.
2. Met het oog op de aanzuivering van de regeling actieve veredeling
worden met de uitvoer van veredelingsprodukten uit het douanegebied van de
Gemeenschap gelijkgesteld:
a)

de levering van veredelingsprodukten aan personen die vrijstelling
genieten uit hoofde van de Overeenkomst van Wenen van 18 april 1961
over de diplomatieke betrekkingen, of uit hoofde van de Overeenkomst
van Wenen van 24 april 1963 over consulaire betrekkingen of andere
consulaire overeenkomsten, of uit hoofde van de Overeenkomst van New
York van 16 december 1969 over speciale missies;

b) de levering van veredelingsprodukten aan de strijdkrachten die op het
grondgebied van een Lid-Staat zijn gelegen, overeenkomstig artikel 136
van Verordening (EEG) nr. 918/83;
c)

de levering van burgerluchtvaartuigen aan binnen het douanegebied van
de Gemeenschap gevestigde luchtvaartmaatschappijen;

d)

de reparatie, de wijziging, de ombouwing of de bouw van burgerluchtvaartuigen of van delen voor burgerluchtvaartuigen.

!M6
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Het controlekantoor staat toe dat de regeling actieve veredeling gezuiverd
wordt vanaf het eerste gebruik van de goederen of produkten van de
sector burgerluchtvaart voor het voorgeschreven doel, indien de
administratie actieve veredeling van de vergunninghouder het mogelijk
maakt op betrouwbare wijze de correcte toepassing van de regeling vast
te stellen.

!M1

e)

de levering, in de vorm van veredelingsproducten, van goederen voor de
bouw van satellieten en de daarbij behorende gronduitrusting, bestemd
voor in het douanegebied van de Gemeenschap gevestigde lanceerinstallaties. Het gelijkstellen van deze gronduitrusting met een uitvoer is
eerst definitief op het ogenblik dat deze uitrusting een nieuwe toegestane
douanebestemming heeft gekregen met uitzondering van het in het vrije
verkeer brengen.

f)

De toewijzing van een toegestane douanebestemming voor bijkomende
veredelingsproducten waarvan de vernietiging onder douanetoezicht om
milieuredenen is verboden.

!M8
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In dat geval moet worden bewezen dat de aanzuivering van de regeling
volgens de normale regels niet mogelijk of economisch onmogelijk is.
3. De regeling wordt aangezuiverd, hetzij voor de hoeveelheid invoergoederen die overeenstemmen met de veredelingsprodukten waaraan een van de
in lid 1 of 2 bedoelde bestemmingen wordt gegeven, hetzij voor de
hoeveelheid goederen in ongewijzigde staat die een van deze bestemmingen
volgen.
Artikel 578
De aangifte waarmee aan de veredelingsprodukten of de goederen in
ongewijzigde staat een douanebestemming wordt gegeven, dient alle
gegevens te bevatten die noodzakelijk zijn voor de aanzuivering van de
regeling.
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Artikel 579
1. Wanneer door toeval of overmacht de aard en/of de technische
kenmerken van invoergoederen zodanig zijn gewijzigd dat het niet meer
mogelijk is de veredelingsprodukten te verkrijgen waarvoor de vergunning
actieve veredeling — systeem inzake schorsing — is verleend, dient de
vergunninghouder het controlekantoor in kennis te stellen van de situatie die
is ontstaan.
2.

Artikel 571, lid 3, is van overeenkomstige toepassing.

3. De leden 1 en 2 vormen geen belemmering voor de toepassing van de
artikelen 9 en 87, lid 2, van het Wetboek ingeval de bedoelde wijzigingen
gevolgen kunnen hebben voor de handhaving of de inhoud van de vergunning.
4. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de veredelingsprodukten.
Artikel 580
!M4

1. Onverminderd artikel 609, is het in het vrije verkeer brengen van
onveredelde goederen of hoofdveredelingsprodukten mogelijk wanneer de
belanghebbende aan deze goederen of produkten geen douanebestemming
kan geven, als gevolg waarvan zij niet aan rechten bij invoer zouden worden
onderworpen, mits betaling van compenserende intresten overeenkomstig
artikel 589, lid 1, plaatsvindt.
!M1

2. De douaneautoriteiten kunnen een vergunning verlenen voor het
globaliseren van het in het vrije verkeer brengen, wanneer dit niet strijdig is
met andere communautaire voorschriften inzake het in het vrije verkeer
brengen.
3. Wanneer overeenkomstig lid 2 een vergunning voor het globaliseren van
het in het vrije verkeer brengen is verleend, kunnen de invoergoederen in de
Gemeenschap in de vorm van veredelingsprodukten of in de vorm van
goederen in ongewijzigde staat in de handel worden gebracht, voordat de
formaliteiten voor het in het vrije verkeer brengen zijn vervuld.
De aldus in de handel gebrachte goederen worden enkel voor de toepassing
van lid 4 niet als goederen die een douanebestemming hebben gevolgd,
beschouwd.
!B

4. De invoergoederen waarvoor in het algemeen toestemming is verleend
om ze in de vorm van veredelingsprodukten of goederen in ongewijzigde staat
in het vrije verkeer te brengen en waaraan bij het verstrijken van de, eventueel
overeenkomstig artikel 561, vastgestelde termijn voor de wederuitvoer geen
douanebestemming is gegeven, worden beschouwd als in het vrije verkeer te
zijn gebracht. De aangifte voor het vrije verkeer wordt geacht te zijn
ingediend en aanvaard en de vrijgave te zijn verleend op het tijdstip van het
verstrijken van deze termijn.
5. De overeenkomstig lid 3 in de Gemeenschap in de handel gebrachte
goederen worden zodra zij aldus in de handel zijn gebracht als communautaire goederen beschouwd.
Artikel 581
Onverminderd de toepassing van vereenvoudigde procedures dienen alle
veredelingsprodukten of goederen in ongewijzigde staat die ervoor bestemd
zijn een toegelaten douanebestemming te volgen, aan het kantoor van
aanzuivering te worden aangebracht, alwaar de douaneformaliteiten voor de
desbetreffende bestemming dienen te worden vervuld overeenkomstig de
algemene voorschriften ter zake.
Het controlekantoor kan evenwel toestaan dat deze produkten of goederen aan
een ander dan het in de eerste alinea bedoelde douanekantoor worden
aangebracht.
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a) Normale procedure
Artikel 582
1. Behalve wanneer artikel 568 wordt toegepast, dient de aangifte tot
aanzuivering van de regeling actieve veredeling — systeem inzake schorsing
— te worden ingediend bij een van de in de vergunning vermelde kantoren
van aanzuivering.
2. Bij toepassing van artikel 568 dient de in lid 1 bedoelde aangifte te
worden ingediend bij het douanekantoor dat de vergunning heeft verleend.
3. Het controlekantoor kan evenwel toestaan dat de in lid 1 bedoelde
aangifte bij een ander dan het in de leden 1 en 2 bedoelde douanekantoor
wordt ingediend.
Artikel 583
1. De in artikel 582 bedoelde aangifte wordt gedaan overeenkomstig de
bepalingen inzake de desbetreffende douanebestemmingen.
2. De omschrijving van de veredelingsprodukten of van de goederen in
ongewijzigde staat in de in lid 1 bedoelde aangifte dient overeen te stemmen
met die in de vergunning.
3. Voor de toepassing van artikel 62, lid 2, van het Wetboek worden bij de
zuiveringsaangifte de in de artikelen 218 tot en met 221 bedoelde stukken
gevoegd, waarvan de overlegging noodzakelijk is voor de plaatsing van de
goederen onder de gevraagde regeling.
b)

Vereenvoudigde procedures
Artikel 584

De in artikel 76 van het Wetboek bedoelde vereenvoudigde procedures zijn
van toepassing overeenkomstig artikel 278.
c)

Rechten en heffingen
Artikel 585

1. Wanneer de invoergoederen olijfoliën zijn van GN-code 1509 of 1510 en
deze goederen als goederen in ongewijzigde staat of veredelingsprodukten
van GN-code 1509 90 00 of 1510 00 90 in het vrije verkeer mogen worden
gebracht, bestaat de te innen landbouwheffing uit:
— de landbouwheffing die is vermeld op het invoercertificaat dat in het
kader van de openbare inschrijving is afgegeven, onverminderd artikel 4,
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3136/78 van de Commissie (1);
of
— de meest recente minimumlandbouwheffing die door de Commissie is
vastgesteld vóór de datum van aanvaarding van de aangifte voor het vrije
verkeer, wanneer het in artikel 6 van bovengenoemde verordening
genoemde certificaat wordt overgelegd of indien de hoeveelheid olie die
in het vrije verkeer wordt gebracht niet meer dan 100 kg bedraagt.
2. Lid 1 is eveneens van toepassing wanneer de invoergoederen olijven zijn
van GN-code 0709 90 39 of 0711 20 90 en de veredelingsprodukten van
GN-code 1509 90 00 of 1510 00 90 in het vrije verkeer mogen worden
gebracht.

!M1

Artikel 585 bis
1. Voor de invoergoederen waarvoor, op het tijdstip van de aanvaarding van
de aangifte tot plaatsing onder de regeling, in verband met de bijzondere
bestemming van die goederen een gunstige tariefregeling gold, dienen de
overeenkomstig artikel 121, lid 1, van het wetboek te heffen rechten bij invoer
(1) PB nr. L 370 van 30. 12. 1978, blz. 72.
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te worden berekend door uit te gaan van het tarief dat met deze bestemming
overeenkomt, voor zover de voorwaarden voor het toekennen van deze
gunstige tariefregeling zijn vervuld, zonder dat voor deze regeling een
vergunning behoeft te worden verleend.
2. De bepalingen van lid 1 zijn slechts van toepassing voor zover de
goederen de voor het verlenen van de gunstige tariefregeling noodzakelijke
bijzondere bestemming hebben gevolgd vóór het verstrijken van de termijn
die hiervoor wordt vastgesteld in de communautaire bepalingen die de
voorwaarden vastleggen waaraan de goederen moeten voldoen om voor deze
regeling in aanmerking te komen. Deze termijn gaat in op het tijdstip waarop
de aangifte tot plaatsing onder de regeling wordt aanvaard. De termijn kan
door de douaneautoriteiten worden verlengd, indien de goederen als gevolg
van toevallige omstandigheden of wegens overmacht of wegens aan het
produktieproces van deze goederen inherente technische vereisten deze
bijzondere bestemming niet hebben verkregen.
!B

Artikel 586
Indien goederen in ongewijzigde staat of veredelingsprodukten in een andere
Lid-Staat dan die waar de goederen onder de regeling zijn geplaatst in het
vrije verkeer worden gebracht, gaat de Lid-Staat waar deze goederen of
produkten in het vrije verkeer worden gebracht over tot de heffing van de
rechten bij invoer, zoals op het in artikel 611 genoemde inlichtingenblad INF
1 vermeld en overeenkomstig de daarop aangegeven wijze.
Artikel 587
!M1

!B

1. Wanneer veredelingsprodukten in het vrije verkeer worden gebracht en
het bedrag van de douaneschuld wordt bepaald aan de hand van de speciale
heffingsgrondslagen ten aanzien van de invoergoederen, als bedoeld in artikel
122 van het wetboek, hebben de in de vakken 15, 16, 34, 41 en 42 van de
aangifte te vermelden gegevens betrekking op de invoergoederen.
2. De in lid 1 bedoelde gegevens behoeven echter niet te worden verstrekt
wanneer het in artikel 611 bedoelde inlichtingenblad INF 1, of een ander blad
dat dezelfde gegevens bevat, bij de aangifte voor het vrije verkeer wordt
gevoegd.
Artikel 588
1. In bijlage 79 is de lijst opgenomen van veredelingsprodukten en de
veredelingswerkzaamheden waarbij zij zijn ontstaan, waarop artikel 122,
onder a), eerste streepje, van het Wetboek van toepassing is.
Voor de toepassing van dit artikel wordt vernietiging van andere veredelingsprodukten dan die waarop artikel 122, onder a), eerste streepje, van het
Wetboek van toepassing is, gelijkgesteld aan uitvoer uit het douanegebied van
de Gemeenschap.
2. De datum waarop de aangifte voor het vrije verkeer wordt aanvaard,
wordt in aanmerking genomen voor de vaststelling van de rechten bij invoer
die op de in lid 1 bedoelde veredelingsprodukten van toepassing zijn.
3. Het controlekantoor kan toestaan dat artikel 122, onder a), eerste streepje,
van het Wetboek wordt toegepast bij de vaststelling van de rechten en
heffingen die van toepassing zijn op afvallen, overblijfselen, resten en schroot
die niet in de in lid 1 bedoelde lijst zijn opgenomen.
Elke Lid-Staat deelt de Commissie elk half jaar de gevallen mede waarin dit
lid is toegepast.
Artikel 589
1. Het ontstaan van een douaneschuld voor veredelingsprodukten of
onveredelde goederen geeft aanleiding tot de betaling van compenserende
interesten over het bedrag van de verschuldigde rechten bij invoer.
2.

Lid 1 is niet van toepassing:

!M8

— bij het ontstaan van een douaneschuld om de toekenning van een
preferentiële tariefbehandeling mogelijk te maken die is vastgesteld in het
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kader van de akkoorden die tussen de Gemeenschap en bepaalde derde
landen gesloten zijn, bij de invoer in laatstgenoemde landen;
!B

— bij het in het vrije verkeer brengen van resten en afvallen die bij een in
artikel 182 van het Wetboek bedoelde vernietiging zijn ontstaan;
— bij het in het vrije verkeer brengen van de in bijlage 79 genoemde
bijkomende veredelingsprodukten voor zover de hoeveelheden daarvan
evenredig zijn aan het uitgevoerde gedeelte van de hoofdveredelingsprodukten;
— wanneer het bedrag aan compenserende interesten dat overeenkomstig lid
4 is berekend, niet meer bedraagt dan 20 ecu per aangifte voor het vrije
verkeer;
— wanneer de vergunninghouder verzoekt goederen of produkten in het
vrije verkeer te mogen brengen en bewijst dat het door bijzondere
omstandigheden, die geen enkele nalatigheid of manipulatie van zijn kant
inhouden, onmogelijk of economisch onmogelijk is de goederen onder
die voorwaarden uit te voeren die hij bij het aanvragen van de vergunning
had voorzien en aangetoond.
!M1

— bij het ontstaan van een douaneschuld tengevolge van het in het vrije
verkeer brengen van goederen waarom werd verzocht onder de
omstandigheden waarin bij artikel 128, lid 4, van het wetboek is
voorzien, voorzover de invoerrechten voor de betrokken produkten nog
niet werkelijk werden terugbetaald of kwijtgescholden.
!B

3. Het verzoek om voor toepassing van lid 2, vijfde streepje, in aanmerking
te komen wordt gericht aan de daartoe aangewezen douaneautoriteiten van de
Lid-Staat die de vergunning heeft verleend. Het is slechts ontvankelijk
wanneer daarbij alle bewijsstukken zijn gevoegd die nodig zijn om het
voorgelegde geval volledig te kunnen onderzoeken.
Wanneer de douaneautoriteiten waarbij het verzoek is ingediend constateren
dat de in dit verzoek omschreven situatie overeenkomt met lid 2, vijfde
streepje, en wanneer het bedrag op basis waarvan de compenserende
interesten worden berekend, ten hoogste 3 000 ecu per zuiveringsafrekening
bedraagt, laten zij lid 1 buiten toepassing. In een dergelijk geval worden de
bewijsstukken gedurende ten minste drie jaar door de douaneautoriteiten
bewaard.
In alle overige gevallen en voor zover de douaneautoriteiten van oordeel zijn
dat aan het ingediende verzoek een gunstig gevolg kan worden gegeven,
zenden zij dit verzoek door aan de Commissie en voegen daarbij het dossier
dat alle gegevens bevat die voor een volledig onderzoek noodzakelijk zijn.
Wanneer de douaneautoriteiten de veredelingsprodukten of de goederen in
ongewijzigde staat vrijgeven voor het vrije verkeer, kan geëist worden dat
hiervoor een zekerheid wordt gesteld waarvan het bedrag overeenkomstig lid
4 wordt bepaald.
De Commissie bevestigt de betrokken Lid-Staat onmiddellijk de ontvangst
van het dossier. Indien de Commissie binnen een termijn van twee maanden
na de datum van de ontvangstbevestiging geen bezwaar heeft gemaakt tegen
de inwilliging van het verzoek, bepaalt de Lid-Staat dat lid 1 buiten
toepassing blijft.
De Commissie stelt de Lid-Staten in kennis van de ontvangen verzoeken en
het daaraan gegeven gevolg.
4.

a) De in aanmerking te nemen jaarlijkse interestpercentages worden
door de Commissie vastgesteld met inachtneming van het rekenkundige gemiddelde van de representatieve interestpercentages voor
de korte termijn in elke Lid-Staat in hetzelfde halfjaar van het jaar
dat aan de toepassingsperiode voorafgaat.
Zij zijn van toepassing op elke douaneschuld die in de loop van een
half kalenderjaar ontstaat.
Toegepast wordt het percentage van de Lid-Staat waar de actieve
veredeling of het eerste deel daarvan heeft plaatsgevonden of had
moeten plaatsvinden.
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De percentages worden uiterlijk één maand vóór hun toepassing in
de L-reeks van het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
bekendgemaakt.
b)

"M8 De intresten worden toegepast per maand en voor de periode
tussen de eerste dag van de maand volgende op die waarin de eerste
invoergoederen waarvoor de regeling wordt aangezuiverd, onder de
regeling zijn geplaatst en de laatste dag van de maand waarin de
douaneschuld is ontstaan. Bij het in het vrije verkeer brengen van
goederen waarom onder de voorwaarden van artikel 128, lid 4, van
het Wetboek is gevraagd, wordt in aanmerking genomen de periode
tussen de eerste dag van de maand volgende op die waarin de
desbetreffende rechten zijn terugbetaald of kwijtgescholden en de
laatste dag van de maand waarin de douaneschuld is ontstaan. 3

Ten einde het vaststellen van de periode die in aanmerking moet
worden genomen voor de toepassing van de compenserende
interesten te vereenvoudigen en met name wanneer het veredelingshandelingen betreft waarbij de hoeveelheid invoergoederen en/of
veredelingsprodukten de toepassing van de normale bepalingen
economisch onuitvoerbaar maakt, kunnen de douaneautoriteiten, op
verzoek van belanghebbende, toestaan dat de periode gedurende
welke interesten worden aangerekend, wordt bepaald aan de hand
van de omzetsnelheid van de voorraad goederen die voor de
verkrijging van de veredelingsproducten worden gebruikt.
Onder omzetsnelheid van de voorraad wordt verstaan de gemiddelde
duur van de periode die aanvangt op het tijdstip dat de goederen die
voor het verkrijgen van de veredelingsprodukten worden gebruikt de
fabriek binnenkomen en die eindigt op het tijdstip dat zij de fabriek
verlaten. Deze duur wordt bepaald door de verhouding tussen
enerzijds de waarde van de gemiddelde voorraad van de goederen die
nodig zijn voor het verkrijgen van de veredelingsprodukten, tegen
inkoopprijzen en anderzijds het jaarlijkse omzetcijfer tegen inkoopprijzen.
Het verkregen cijfer wordt met twaalf vermenigvuldigd en vervolgens naar boven afgerond op een geheel getal. Het resultaat is het
aantal maanden gedurende welke compenserende interesten worden
aangerekend.
!M8

De bovenbedoelde vereenvoudiging, die door de douaneautoriteiten
slechts wordt toegestaan indien het mogelijk is de omloopsnelheid
van de voorraden te controleren, mag eveneens worden toegepast
voor de eventuele opslagperiode van de veredelingsprodukten
waarvoor deze vereenvoudiging geldt.

!B

De voor de toepassing van compenserende interesten in aanmerking
te nemen periode kan niet minder dan één maand bedragen.
c) Het bedrag van de interesten wordt berekend op basis van de rechten
bij invoer, naar het onder a) bedoelde interestpercentage over de
onder b) bedoelde periode.
Artikel 590
1. In bepaalde gevallen, in het bijzonder wanneer verscheidene Lid-Staten
bij de veredeling zijn betrokken, kunnen, op verzoek van de belanghebbenden, vereenvoudigde methoden worden gebruikt voor de berekening en
de boeking van compenserende interesten.
2. Wanneer de betrokken Lid-Staten zich ervan hebben overtuigd dat de
gevraagde procedures kunnen worden toegepast, stellen zij de Commissie
daarvan in kennis; de Commissie brengt de overige Lid-Staten op de hoogte.
De aan de Commissie medegedeelde procedures kunnen worden toegepast,
tenzij de Commissie binnen twee maanden na ontvangst van de mededeling
aan de betrokken Lid-Staten haar bezwaren daartegen heeft kenbaar gemaakt.
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Artikel 591
1. De invoergoederen worden aan de veredelingsprodukten toegerekend
wanneer dit noodzakelijk is voor de vaststelling van de rechten bij invoer. Er
vindt met name geen toerekening plaats wanneer de schuld uitsluitend op
grond van artikel 122 van het Wetboek wordt vastgesteld.
!M1

2. De toerekening wordt uitgevoerd volgens de in de artikelen 592, 593 en
594 aangegeven methodes of met behulp van elke andere rekenmethode die
dezelfde resultaten oplevert, op basis van de rekenvoorbeelden in bijlage 80.
!B

Artikel 592
De methode van de hoeveelheidssleutel (veredelingsprodukten) wordt
toegepast wanneer bij de actieve verdeling slechts een enkele soort
veredelingsprodukt wordt verkregen. In dit geval wordt de hoeveelheid
invoergoederen die overeenkomt met de hoeveelheid veredelingsprodukten
waarvoor een douaneschuld is ontstaan, berekend door op de totale
hoeveelheid invoergoederen een coëfficiënt toe te passen die de verhouding
weergeeft tussen de hoeveelheid veredelingsprodukten waarvoor een douaneschuld is ontstaan en de totale hoeveelheid veredelingsprodukten.
Artikel 593
1. De methode van de hoeveelheidssleutel (invoergoederen) wordt toegepast
wanneer de invoergoederen met alle bestanddelen in elk der veredelingsprodukten zijn terug te vinden.
Bij de beoordeling of deze methode kan worden toegepast, wordt geen
rekening gehouden met verliezen.
De hoeveelheid invoergoederen die bij de vervaardiging van elk veredelingsprodukt is gebruikt, wordt bepaald door achtereenvolgens op de totale
hoeveelheid invoergoederen een coëfficiënt toe te passen die de verhouding
weergeeft tussen de hoeveelheid invoergoederen die in elke soort veredelingsprodukt is terug te vinden en de totale hoeveelheid invoergoederen die in de
totale hoeveelheid veredelingsprodukten is terug te vinden.
De hoeveelheid invoergoederen die overeenstemt met de hoeveelheid
veredelingsproducten waarvoor een douaneschuld is ontstaan, wordt bepaald
door op de overeenkomstig de derde alinea berekende hoeveelheid
invoergoederen die bij de vervaardiging van dit product is gebruikt de
overeenkomstig artikel 592 berekende coëfficiënt toe te passen.
2. In afwijking van lid 1 wordt de methode van de hoeveelheidssleutel
(invoergoederen) eveneens toegepast bij de actieve veredeling van harde tarwe
tot koeskoes en ander griesmeel.
Artikel 594
1. De methode van de waardesleutel wordt toegepast in alle gevallen waarin
de artikelen 592 en 593 niet kunnen worden toegepast. Ter vereenvoudiging
kunnen de douaneautoriteiten echter, met instemming van de vergunninghouder, in plaats van de methode van de waardesleutel de methode van de
hoeveelheidssleutel (invoergoederen) toepassen indien de toepassing van deze
methoden vergelijkbare resultaten oplevert.
2. Om de hoeveelheid invoergoederen die bij de vervaardiging van elke
soort veredelingsprodukt is gebruikt, te bepalen, wordt achtereenvolgens op
de totale hoeveelheid invoergoederen een coëfficiënt toegepast die de
verhouding weergeeft tussen de overeenkomstig lid 3 berekende waarde van
elk van de veredelingsprodukten en de totale waarde van deze produkten.
3. Overeenkomstig artikel 36, lid 1, van het Wetboek is de waarde van elk
veredelingsprodukt die voor toepassing van de waardesleutel in aanmerking
wordt genomen:
— de recente verkoopprijs in de Gemeenschap van identieke of soortgelijke
produkten, voor zover deze niet is beïnvloed door de verbondenheid van
de koper met de verkoper of indien een dergelijke prijs niet bekend is,
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— de recente verkoopprijs „af fabriek” in de Gemeenschap, voor zover deze
niet is beïnvloed door de verbondenheid van de koper met de verkoper.
Indien de waarde niet overeenkomstig de voorgaande alinea kan worden
bepaald, wordt zij met alle redelijke middelen door het controlekantoor
vastgesteld.
4. De hoeveelheid invoergoederen die overeenstemt met de hoeveelheid
veredelingsprodukten waarvoor een douaneschuld is ontstaan, wordt vastgesteld door op de overeenkomstig lid 2 berekende hoeveelheid invoergoederen die bij de vervaardiging van deze produkten is gebruikt de overeenkomstig artikel 592 berekende coëfficiënt toe te passen.
d)

Zuiveringsafrekening
Artikel 595

1. Onverminderd artikel 596, lid 3, dient de vergunninghouder bij het
controlekantoor een zuiveringsafrekening in te dienen.
2.

De zuiveringsafrekening bevat onder andere de volgende gegevens:

a)

de verwijzing naar de vergunning;

b) de hoeveelheid, per soort, van de invoergoederen, onder verwijzing naar
de aangiften tot plaatsing onder de regeling;
c)

de GN-code waaronder de invoergoederen worden ingedeeld;

d) de douanewaarde van de invoergoederen en het tarief van de rechten bij
invoer dat op deze goederen van toepassing is;
e)

het vastgestelde opbrengstpercentage;

f)

de aard, de hoeveelheid en de douanebestemming van de veredelingsprodukten, onder verwijzing naar de aangiften waarmee aan de
veredelingsprodukten een douanebestemming wordt gegeven;

g) de waarde van de veredelingsproducten, indien bij de aanzuivering
gebruikt wordt gemaakt van de waardesleutel;
h) het bedrag van de verschuldigde rechten bij invoer voor de hoeveelheid
invoergoederen die overeenkomstig artikel 580, lid 3, beschouwd kan
worden als in het vrije verkeer te zijn gebracht;
i)

de invoergoederen die in het kader van het driehoeksverkeer onder de
regeling zijn geplaatst.

3. Wanneer vereenvoudigde procedures zijn toegepast bij de plaatsing onder
de regeling en bij de aanzuivering van de regeling, worden de in artikel 76, lid
2, van het Wetboek bedoelde aangiften en documenten gebruikt voor de
toepassing van lid 2. Uit de afrekening blijkt voorts welke hoeveelheid
goederen overeenkomstig artikel 580 geacht kan worden in het vrije verkeer te
zijn gebracht.
Artikel 596
1. De zuiveringsafrekening wordt uiterlijk 30 dagen na het verstrijken van
de termijn voor de wederuitvoer ingediend, welke termijn eventueel
overeenkomstig artikel 565 wordt vastgesteld. Bij toepassing van de
maandelijkse of driemaandelijkse globalisatie wordt voor elke betrokken
maand of voor elk betrokken kwartaal een zuiveringsafrekening ingediend.
2. Onverminderd lid 3 en artikel 597, lid 4, wordt de zuiveringsafrekening
bij voorafgaande uitvoer uiterlijk 30 dagen na het verstrijken van de
overeenkomstig artikel 561 vastgestelde termijn ingediend.
3. Het douanekantoor kan zelf de zuiveringsafrekening opstellen binnen de
in de leden 1 en 2 genoemde termijn. Dit wordt dan in de vergunning vermeld.
Artikel 597
1. Het bedrag aan rechten bij invoer voor de invoergoederen die in de vorm
van veredelingsprodukten of goederen in ongewijzigde staat overeenkomstig
artikel 580, lid 3, geacht kunnen worden in het vrije verkeer te zijn gebracht,
wordt uiterlijk bij de indiening van de zuiveringsafrekening voldaan,
eventueel op grond van een samenvattende aangifte.
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2. Wanneer bij het vaststellen van het bedrag aan rechten bij invoer ook
andere heffingsgrondslagen met betrekking tot de invoergoederen moeten
worden vastgesteld, dan worden deze andere grondslagen eveneens in de
zuiveringsafrekening vermeld alsmede, in voorkomend geval, de toerekening
van de invoergoederen aan de veredelingsprodukten overeenkomstig de
artikelen 592 tot en met 594.
3. Alle documenten met betrekking tot de goederen die overeenkomstig
artikel 580, lid 3, geacht worden in het vrije verkeer te zijn gebracht en
waarvan de overlegging noodzakelijk is voor de correcte toepassing van de
bepalingen inzake het in het vrije verkeer brengen van goederen, worden door
de vergunninghouder ter beschikking gehouden van het controlekantoor.
4.

Het controlekantoor kan toestaan dat:

a)

de in artikel 595, lid 1, bedoelde zuiveringsafrekening met behulp van
een computer of op een andere door dit kantoor vastgestelde wijze wordt
opgesteld;

b) de zuiveringsafrekening wordt gesteld op de aangifte tot plaatsing onder
de regeling.
Artikel 598
Het controlekantoor voorziet de zuiveringsafrekening op basis van de
uitgevoerde verificatie van aantekeningen, deelt de vergunninghouder zo
nodig het resultaat van de verificatie mede en bewaart de afrekening en de
bijbehorende documenten gedurende ten minste drie kalenderjaren vanaf het
einde van het jaar waarin de afrekening is ingediend. Het douanekantoor kan
evenwel bepalen dat de documenten met betrekking tot de afrekening door de
vergunninghouder worden bewaard, in welk geval dezelfde bewaringstermijn
geldt.
Artikel 599
1. Wanneer invoergoederen onder een zelfde vergunning, maar door middel
van verschillende aangiften onder de regeling zijn geplaatst, worden de
veredelingsprodukten of de goederen in ongewijzigde staat die een
douanebestemming volgen, beschouwd als te zijn verkregen uit de
invoergoederen die door middel van de oudste aangiften onder de regeling
zijn geplaatst.
2. Wanneer de vergunninghouder het bewijs levert dat de in lid 1 bedoelde
veredelingsprodukten of goederen in ongewijzigde staat uit welbepaalde
invoergoederen zijn verkregen, is lid 1 niet van toepassing.
Onderafdeling 3
Driehoeksverkeer
Artikel 600
De in artikel 556 bedoelde douaneautoriteiten kunnen driehoeksverkeer
slechts toestaan in het kader van voorafgaande uitvoer.
Artikel 601
1. In het kader van het driehoeksverkeer wordt gebruik gemaakt van het
inlichtingenblad INF 5.
2. Het inlichtingenblad INF 5 dat overeenstemt met het model en de
bepalingen in bijlage 81, bestaat uit een origineel en drie kopieën die samen
worden overgelegd bij het douanekantoor waar de uitvoerformaliteiten
worden vervuld.
Het inlichtingenblad INF 5 wordt opgemaakt ten belope van de hoeveelheid
invoergoederen die overeenstemt met de hoeveelheid uitgevoerde veredelingsprodukten. Bij invoer in deelzendingen kunnen verscheidene inlichtingenbladen INF 5 worden opgemaakt.
!M6

2 bis. In naar behoren met redenen omklede, uitzonderlijke gevallen mag een
inlichtingenblad INF 5 tevens na de voorafgaande uitvoer van de veredelingsprodukten voor aftekening worden voorgelegd. Een dergelijke aftekening is
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slechts mogelijk voor zover, op het tijdstip van de voorafgaande uitvoer van
de veredelingsprodukten, alle noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de
goede werking van de regeling te waarborgen.
3. Ingeval van diefstal, verlies of vernietiging van het inlichtingenblad INF
5 kan de importeur een duplicaat aanvragen bij het douanekantoor dat het
inlichtingenblad heeft afgetekend. Dit kantoor geeft aan dit verzoek gevolg,
indien wordt aangetoond dat de invoergoederen waarvoor het duplicaat wordt
aangevraagd nog niet onder de regeling zijn geplaatst.
Op het origineel en alle kopieën van het afgegeven inlichtingenblad INF 5
wordt in dit geval een van de volgende vermeldingen aangebracht:
— DUPLICADO,
— DUPLIKAT,
— DUPLIKAT,
— ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,
— DUPLICATE,
— DUPLICATA,
— DUPLICATO,
— DUPLICAAT,
— SEGUNDA VIA,

!A1

— KAKSOISKAPPALE — DUPLIKAT,
!M1

— DUPLIKAT.
4. Voor bepaalde goederenstromen in het kader van de regeling driehoeksverkeer kunnen op verzoek van ondernemingen die voldoende hoeveelheden
uitvoeren met toepassing van de regeling voorafgaande uitvoer, vereenvoudigde procedures worden vastgesteld.
Deze procedure wordt door de vergunninghouder aangevraagd bij de
douaneautoriteiten van de Lid-Staat van de vergunningafgifte.
Deze afwijking biedt de mogelijkheid een aantal uitvoerverrichtingen van
veredelingsprodukten in het kader van het systeem voorafgaande uitvoer over
een bepaalde periode te globaliseren ten einde een inlichtingenblad INF 5 te
kunnen afgeven waarop de in die periode uitgevoerde hoeveelheden zijn
getotaliseerd.
5. De aanvraag dient vergezeld te gaan van alle, voor het onderzoek ervan
nodige documenten en bewijsstukken. Uit deze documenten en bewijsstukken
dient met name de frequentie van de uitvoerverrichtingen te blijken, alsmede
de wijze waarop de beoogde procedures zullen worden afgewikkeld en de
gegevens aan de hand waarvan kan worden nagegaan of de equivalente
goederen aan de gestelde voorwaarden voldoen.
6. Wanneer de douaneautoriteiten over alle noodzakelijke elementen
beschikken, doen zij de aanvraag, vergezeld van hun advies, aan de
Commissie toekomen.
Onmiddellijk na ontvangst van deze aanvraag brengt de Commissie de daarin
vervatte elementen ter kennis van de Lid-Staten.
De Commissie besluit overeenkomstig de procedure van het Comité of en op
welke voorwaarden een vergunning kan worden verleend. Tevens geeft zij aan
welke controlemaatregelen dienen te worden toegepast om een goed verloop
van de verrichtingen in het kader van de regeling equivalentieverkeer te
waarborgen.

!B

Artikel 602
1. Het overeenkomstig artikel 601, lid 2, opgestelde inlichtingenblad INF 5
wordt overgelegd bij het indienen van de aangifte ten uitvoer van de
veredelingsprodukten bij het douanekantoor waar de formaliteiten voor de
uitvoer worden vervuld.
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2. Het douanekantoor dat de aangifte ten uitvoer heeft aanvaard en via
hetwelk de produkten het douanegebied van de Gemeenschap verlaten, tekent
de vakken 9 en 10 van het inlichtingenblad INF 5 af, behoudt kopie nr. 1 en
geeft het origineel en de andere kopieën aan de aangever terug.
Indien dit douanekantoor niet het controlekantoor is, dan zendt dit
douanekantoor kopie nr. 1, na aftekening, naar het controlekantoor.
3. Wanneer de produkten het douanegebied van de Gemeenschap verlaten
via een ander douanekantoor dan het kantoor waar de aangifte ten uitvoer is
aanvaard, worden de veredelingsprodukten met toepassing van de regeling
extern communautair douanevervoer buiten het douanegebied gebracht.
Op het voor deze regeling gebruikte document wordt in het vak dat voor de
omschrijving van de goederen is bestemd een van de in artikel 610, lid 1,
bedoelde aantekeningen aangebracht, waaraan de afkorting „EX-IM” wordt
toegevoegd.
In het in dit lid bedoelde geval vult het douanekantoor waar de aangifte ten
uitvoer is aanvaard vak 9 in met de gegevens met betrekking tot het document
T 1 alsook het teken „T 1”. Het douanekantoor van uitgang vult vak 10 in,
zendt kopie nr. 1 naar het controlekantoor en geeft het origineel en de andere
kopieën terug aan de aangever.
4. De in lid 3 bedoelde produkten mogen geen andere bestemming krijgen
dan rechtstreekse uitvoer naar derde landen.

!M4

Artikel 603
1. De aanwijzing van het douanekantoor waar de formaliteiten voor de
plaatsing onder de regeling van de invoergoederen zullen worden vervuld, kan
worden gewijzigd door het controlekantoor of door het douanekantoor waar
de formaliteiten voor de plaatsing van de goederen onder de regeling
daadwerkelijk worden vervuld, waarna dit kantoor deze wijziging aan het
controlekantoor doorgeeft.
2. Bij de in artikel 552, lid 1, onder a), punt vi), bedoelde werkzaamheden
wordt de naam van de importeur die gerechtigd is de invoergoederen onder de
regeling te plaatsen, ingevuld in vak 2 van inlichtingenblad INF 5, na
overlegging van dit inlichtingenblad INF 5 aan het douanekantoor waar de
aangifte ten uitvoer wordt ingediend. In dit geval wordt de naam van deze
importeur ingevuld op het origineel en op de kopieën nrs. 2 en 3 van het
inlichtingenblad INF 5 vóór de indiening van de aangifte tot plaatsing van de
invoergoederen onder de regeling.
!B

Artikel 604
1. De aangifte tot plaatsing van invoergoederen onder de regeling gaat
vergezeld van het origineel en de kopieën nr. 2 en nr. 3 van het
inlichtingenblad INF 5.
2. Het douanekantoor waar de goederen voor de regeling worden aangegeven, vermeldt op het origineel en de kopieën nr. 2 en nr. 3 van het
inlichtingenblad INF 5 de hoeveelheid invoergoederen die onder de regeling
wordt geplaatst en de datum van aanvaarding van de aangifte. Dit kantoor
zendt kopie nr. 3 onverwijld terug naar het controlekantoor, geeft het origineel
terug aan de aangever en behoudt kopie nr. 2.
3. Na kopie nr. 3 te hebben ontvangen, deelt het controlekantoor de
vergunninghouder onverwijld mede hoeveel invoergoederen onder de regeling
zijn geplaatst en de datum waarop dit is gebeurd.
Artikel 605
Wanneer het kantoor waar de invoergoederen onder de regeling worden
geplaatst en het kantoor waar de uitvoerformaliteiten worden vervuld zich in
dezelfde Lid-Staat bevinden, kunnen de douaneautoriteiten andere procedures
vaststellen.
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Onderafdeling 4
Handelspolitieke maatregelen
Artikel 606
Wanneer de aanvraag voor een vergunning betrekking heeft op goederen
waarop de in artikel 607, lid 1, onder a), bedoelde handelspolitieke
maatregelen van toepassing zijn, behoeft bij het indienen van de aanvraag
geen enkele machtiging, vergunning of ander soortgelijk document te worden
overgelegd.
Artikel 607
1. Handelspolitieke maatregelen die bij communautaire besluiten zijn
vastgesteld voor:
a)

het in het vrije verkeer brengen van goederen, zijn niet van toepassing bij
de plaatsing van goederen onder de regeling actieve veredeling, noch
gedurende hun gehele verblijf onder de regeling;

b) het binnenbrengen van goederen in het douanegebied van de Gemeenschap, zijn van toepassing bij de plaatsing van invoergoederen onder de
regeling actieve veredeling.
2. Niet-communautaire goederen, zelfs indien deze niet aan rechten bij
invoer onderworpen zijn, kunnen onder de regeling worden geplaatst in het
kader van het systeem inzake schorsing:
a)

met het oog op de niet-toepassing van de voor deze goederen geldende
handelspolitieke maatregelen bij het in het vrije verkeer brengen;

b) met het oog op de niet-toepassing van de voor deze goederen hetzij als
goederen in ongewijzigde staat hetzij in de vorm van veredelingsprodukten vastgestelde handelspolitieke maatregelen bij uitvoer, onverminderd handelspolitieke maatregelen die van toepassing zijn bij uitvoer
van goederen van oorsprong uit de Gemeenschap.
3. Bij toepassing van lid 1, onder a), of van lid 2 behoeft geen enkele
machtiging, vergunning of een ander soortgelijk document bij de plaatsing
onder de regeling te worden overgelegd.
Artikel 608
Onder voorbehoud van de voorschriften ter zake, worden niet-communautaire
goederen die onder de regeling zijn geplaatst weder uitgevoerd zonder dat de
handelspolitieke maatregelen worden toegepast die gelden voor de uitvoer van
goederen in ongewijzigde staat of veredelingsprodukten, onverminderd de
handelspolitieke maatregelen die van toepassing zijn bij de uitvoer van
produkten van oorsprong uit de Gemeenschap.
Artikel 609
1. Bij het in het vrije verkeer brengen van invoergoederen in de vorm van
goederen in ongewijzigde staat of veredelingsprodukten, met uitzondering
van de in bijlage 79 genoemde bijkomende veredelingsprodukten, passen de
douaneautoriteiten de handelspolitieke maatregelen toe die van kracht zijn op
het tijdstip waarop de aangifte voor het vrije verkeer wordt aanvaard.
2. Wanneer de invoergoederen in een andere Lid-Staat in het vrije verkeer
worden gebracht dan waar zij onder de regeling zijn geplaatst, dan worden de
handelspolitieke maatregelen van de Lid-Staat waar de goederen onder de
regeling zijn geplaatst toegepast, die van kracht zijn op het tijdstip waarop de
aangifte voor het vrije verkeer wordt aanvaard.
Onderafdeling 5
Administratieve samenwerking
Artikel 610
1. Wanneer veredelingsprodukten of goederen in ongewijzigde staat in een
vrije zone of vrij entrepot of onder een schorsingsregeling worden geplaatst,
waardoor de regeling actieve veredeling derhalve kan worden aangezuiverd,
wordt in het voor de omschrijving van de goederen bestemde vak van het
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document dat voor deze douanebestemming wordt gebruikt of, bij toepassing
van vereenvoudigde procedures, op het gebruikte handels- of administratieve
document, naast de voor de desbetreffende regeling noodzakelijke vermeldingen, een van de volgende vermeldingen aangebracht:
— Mercancías PA/S,
— A.F./S varer,
— A.V./S-Waren,
— ΕµπορεBµατα ΕΤ/Α,
— I.P./S. goods,
— Marchandises PA/S,
— Merci PA/S,
— AV/S-goederen,
— Mercadorias AA/S,
!A1

— SJ/Y-tavaroita — AF/S-varor,
!B

— AF/S-varor.
2. Wanneer handelspolitieke maatregelen van toepassing zijn op invoergoederen die in het kader van het systeem inzake schorsing onder de regeling zijn
geplaatst en deze maatregelen nog steeds van toepassing zijn op het tijdstip
waarop deze goederen als goederen in ongewijzigde staat of in de vorm van
veredelingsprodukten onder een douaneregeling of in een vrije zone of vrij
entrepot worden geplaatst, wordt aan de in lid 1 bedoelde vermelding nog een
van de volgende toegevoegd:
— Política comercial,
— Handelspolitik,
— Handelspolitik,
— Εµπορικ( πολιτικ(,
— Commercial policy,
— Politique commerciale,
— Politica commerciale,
— Handelspolitiek,
— Política comercial,

!A1

— Kauppapolitiikka — Handelspolitik,
!B

— Handelspolitik.
3. Het kantoor van aanzuivering ziet erop toe dat de in lid 1, en eventueel in
lid 2, bedoelde vermeldingen worden aangebracht op alle documenten die ter
vervanging of ter aanzuivering van de in deze leden bedoelde documenten
worden afgegeven.
Artikel 611
1. Het inlichtingenblad INF 1 wordt in één origineel en twee kopieën gesteld
op een formulier dat overeenstemt met het model en de bepalingen in bijlage
82.
2.

Het in lid 1 bedoelde inlichtingenblad INF 1 wordt gebruikt voor:

a)

de vaststelling van de in artikel 88 van het Wetboek bedoelde zekerheid;

b) het in het vrije verkeer brengen van de veredelingsprodukten of de
goederen in ongewijzigde staat bij een ander douanekantoor dan een van
de kantoren van aanzuivering.
Artikel 612
Bij gebruik van het inlichtingenblad INF 1 in het in artikel 611, lid 2, onder
a), genoemde geval wordt vak 2 van een passende aantekening voorzien.
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Artikel 613
1. Wanneer in het in artikel 611, lid 2, onder b), genoemde geval het
verzoek wordt ingediend de veredelingsprodukten of de goederen in
ongewijzigde staat geheel of gedeeltelijk in het vrije verkeer te brengen,
vragen de douaneautoriteiten die de aangifte aanvaarden, door middel van een
door hen afgetekend inlichtingenblad INF 1, het controlekantoor om opgave
van:
— het bedrag van de rechten bij invoer overeenkomstig artikel 121 of 128,
lid 4, van het Wetboek in vak 9, onder a);
— het bedrag van de compenserende interesten overeenkomstig artikel 589
in vak 9, onder b);
— de hoeveelheid, de GN-code en de oorsprong van de invoergoederen die
bij de vervaardiging van de in het vrije verkeer gebrachte veredelingsprodukten zijn gebruikt.
Het bedrag van de rechten bij invoer omvat tevens het eventuele verschil
tussen:
— het bedrag van de rechten bij invoer berekend overeenkomstig artikel 121
van het Wetboek of het bedrag van de terugbetaalde of kwijtgescholden
rechten bij invoer,
en
— het bedrag van de reeds vastgestelde terug te betalen of kwijt te schelden
rechten.
2. Wanneer de aangifte voor het vrije verkeer betrekking heeft op de in
artikel 610, lid 2, bedoelde produkten of goederen, waarop in de Lid-Staat
waar de regeling is toegestaan handelspolitieke maatregelen van toepassing
zijn, vragen de douaneautoriteiten waarbij de aangifte voor het vrije verkeer
wordt ingediend, aan het controlekantoor, door middel van een door haar
afgetekend inlichtingenblad INF 1, of de handelspolitieke maatregelen voor
de onder de regeling actieve veredeling geplaatste goederen zijn toegepast.
3. Het origineel en een kopie van het inlichtingenblad INF 1 worden naar
het controlekantoor gezonden en een kopie wordt bewaard door de autoriteit
die het inlichtingenblad INF 1 heeft afgetekend.
4. Wanneer het inlichtingenblad INF 1 gebruikt wordt met het oog op de
toepassing van handelspolitieke maatregelen, stelt het controlekantoor dat het
inlichtingenblad INF 1 ontvangt de vergunninghouder in kennis van het
verzoek.
5. Het controlekantoor waaraan het inlichtingenblad INF 1 is gericht, geeft
de gevraagde inlichtingen door de vakken 8, 9 en 10 van dit blad in te vullen.
Het tekent het inlichtingenblad af, behoudt een kopie en zendt het origineel
terug. Het is echter niet gehouden deze inlichtingen te verstrekken nadat de
termijnen gedurende welke documenten bewaard moeten worden, zijn
verstreken.
6. Uitsluitend voor het berekenen van het in lid 1 bedoelde bedrag worden
de produkten waarop het inlichtingenblad INF 1 betrekking heeft, geacht in
het vrije verkeer te zijn gebracht op de datum waarop vak 2 werd afgetekend.
Artikel 614
Wanneer wordt verzocht goederen of produkten in het vrije verkeer te mogen
brengen na de afgifte van het inlichtingenblad INF 1 overeenkomstig artikel
612, kan hetzelfde inlichtingenblad INF 1 gebruikt worden, voor zover:
— het bedrag van de rechten bij invoer op de invoergoederen, overeenkomstig artikel 121, lid 1, of 128, lid 4, van het Wetboek in vak 9,
onder a), is vermeld;
— in vak 11 de datum is vermeld waarop de betrokken invoergoederen voor
het eerst onder de regeling zijn geplaatst.
Wanneer deze gegevens niet zijn verstrekt, wordt overeenkomstig artikel 613
een nieuw inlichtingenblad INF 1 afgegeven.

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 229
!B

Artikel 615
1. De vergunninghouder kan verzoeken om de afgifte van een inlichtingenblad INF 1 wanneer de veredelingsprodukten of goederen naar een tweede
vergunninghouder of naar de inrichtingen van een tweede erkende veredelaar
overgaan.
2. Het controlekantoor vermeldt in een dergelijk geval de in artikel 614
genoemde gegevens.
Onderafdeling 6
Overbrengen van goederen

!M1

Artikel 616
1. Wanneer onder de regeling actieve veredeling, systeem inzake schorsing,
geplaatste produkten of goederen binnen het douanegebied van de
Gemeenschap worden overgebracht, geschiedt het vervoer van die produkten
of goederen hetzij overeenkomstig de bepalingen inzake extern douanevervoer, hetzij overeenkomstig de in lid 3 en in de artikelen 617 tot en met 623
bedoelde procedures voor de overdracht.
2. Het afgegeven document voor extern douanevervoer of het als zodanig
geldende document dient een van de in artikel 610 genoemde vermeldingen te
bevatten.
3. Indien het gebruik van de procedures voor de overdracht van goederen
wordt toegestaan, wordt dit in de vergunning vermeld. Deze procedures treden
in de plaats van die voor het verkeer van goederen waarin de regeling extern
douanevervoer voorziet. In het geval van overdracht van produkten of
goederen van de ene naar een andere vergunninghouder, dient in beide
betrokken vergunningen in die overdrachtprocedures te zijn voorzien.
Deze procedures mogen slechts worden toegestaan indien de vergunninghouder de in artikel 556, lid 3, bedoelde administratie actieve veredeling voert of
laat voeren.
!B

a)

Bepalingen betreffende het overbrengen van goederen of produkten in
het kader van een enkele vergunning
Artikel 617

De douaneautoriteiten staan toe dat veredelingsprodukten of goederen in
ongewijzigde staat, met het oog op verdere verwerking, zonder douaneformaliteiten en zonder dat de regeling wordt beëindigd, van de bedrijfsruimten
van een veredelaar worden overgebracht naar de bedrijfsruimten van een
andere veredelaar, mits een en ander in de administratie actieve veredeling
wordt vastgelegd.
Artikel 618
De vergunninghouder blijft aansprakelijk voor de overgebrachte goederen of
produkten.
b)

Bepalingen in verband met het overbrengen van goederen of produkten
in het kader van de overdracht van een eerste naar een tweede
vergunninghouder
Artikel 619

De douaneautoriteiten staan toe dat veredelingsprodukten of goederen in
ongewijzigde staat in het kader van de overdracht van een eerste naar een
tweede vergunninghouder worden overgebracht door middel van een
inschrijving in de administratie actieve veredeling van de eerste vergunninghouder, volgens de procedure in bijlage 83.
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Artikel 620
1. De aansprakelijkheid voor de overgebrachte goederen of produkten gaat
op de tweede vergunninghouder over op het tijdstip waarop deze de goederen
of produkten in ontvangst neemt en ze in zijn administratie actieve veredeling
inschrijft.
2. Voor de houder van de tweede vergunning geldt deze inschrijving als een
nieuwe plaatsing onder de regeling.
c)

Algemene bepalingen
Artikel 621

1. Voor zover de regelmatigheid van de verrichtingen er niet door wordt
beïnvloed, kunnen de douaneautoriteiten, onder de andere door haar
vastgestelde voorwaarden toestaan dat:
a)

enerzijds, ingevoerde goederen zonder douaneformaliteiten van het
kantoor van plaatsing naar de bedrijfsruimten van de veredelaar worden
overgebracht en, anderzijds, de veredelingsprodukten of goederen in
ongewijzigde staat zonder douaneformaliteiten van het bedrijf van de
veredelaar naar het kantoor van aanzuivering worden overgebracht;

b) de in bijlage 83 bedoelde formulieren vooraf worden gewaarmerkt of
door de veredelaar worden ingevuld en afgestempeld met een speciale
door haar goedgekeurde metalen stempel;
c)

de formaliteiten worden vervuld met gebruikmaking van systemen voor
geautomatiseerde gegevensverwerking indien het betrokken systeem de
correcte toepassing van dit hoofdstuk waarborgt;

!M1
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d) de in artikel 619 bedoelde formaliteiten worden vereenvoudigd, op
voorwaarde dat het toegepaste systeem de waarborg biedt dat de gegevens
worden overgedragen op een wijze die identiek is met de bepalingen in
bijlage 83, alsmede dat deze formaliteiten worden vervuld door middel
van een handels- of administratief document.
2. Wanneer lid 1, onder a), wordt toegepast, brengen het kantoor van
plaatsing en het kantoor van aanzuivering het controlekantoor op de hoogte
van, respectievelijk, de plaatsing van de invoergoederen onder de regeling en
de uitvoer van de veredelingsprodukten of de goederen in ongewijzigde staat,
door de toezending van een extra exemplaar van de te dien einde ingediende
aangifte en de bijgevoegde stukken.
Artikel 622
De vergunninghouder brengt de douaneautoriteiten vooraf op de hoogte van
de voorgenomen overbrenging van de goederen in de vorm en op de wijze die
door deze douaneautoriteiten zijn vastgesteld.
Artikel 623
1. Wanneer de in deze onderafdeling bedoelde procedures voor de
overbrenging van goederen worden toegepast, kan artikel 580, betreffende
goederen die geacht worden in het vrije verkeer te zijn gebracht, worden
toegepast bij de overlegging van de zuiveringsafrekening, voor zover hierbij
geen afbreuk wordt gedaan aan de andere communautaire bepalingen inzake
het in het vrije verkeer brengen.
2. Het controlekantoor stelt het (de) kantoor (kantoren) van plaatsing in
kennis van de verrichte aanzuiveringen onder verwijzing naar de aangiften tot
plaatsing onder de regeling die het heeft aanvaard.
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Afdeling 6
Terugbetalingssysteem
Onderafdeling 1
Het in het vrije verkeer brengen van goederen volgens het terugbetalingssysteem

!M8

Artikel 624
De procedures voor het in het vrije verkeer brengen van goederen volgens het
terugbetalingssysteem zijn van toepassing op invoergoederen, al dan niet in
het kader van het equivalentieverkeer.
!B

a) Normale procedure
Artikel 625
1. Behoudens wanneer artikel 568 wordt toegepast, wordt de aangifte voor
het vrije verkeer volgens het terugbetalingssysteem ingediend bij een van de
in de vergunning genoemde kantoren van plaatsing.
2. Bij toepassing van artikel 568, wordt de in lid 1 bedoelde aangifte bij een
van de daartoe aangewezen douanekantoren ingediend.
Artikel 626
1. De in artikel 625 bedoelde aangifte wordt gedaan overeenkomstig de
artikelen 198 tot en met 252.
2.

Artikel 575, leden 2 en 3, is van toepassing.
b)

Vereenvoudigde procedures
Artikel 627

1. De in artikel 76 van het Wetboek bedoelde vereenvoudigde procedures
voor de aangifte voor het vrije verkeer volgens het terugbetalingssysteem zijn
van toepassing overeenkomstig de artikelen 275 en 276.
2.

Artikel 576, lid 2, is van toepassing.

3. De aanvullende aangifte bedoeld in artikel 76, lid 2, van het Wetboek
dient binnen de vastgestelde termijnen te worden ingediend, doch uiterlijk op
het tijdstip waarop het verzoek om terugbetaling wordt ingediend.
Onderafdeling 2
Terugbetaling of kwijtschelding van rechten
Artikel 628
De in artikel 577, lid 2, bedoelde gevallen worden gelijkgesteld met de uitvoer
van veredelingsprodukten uit de Gemeenschap.

!M10

Artikel 629
De aangifte waarmee de veredelingsprodukten een van de in artikel 128 van
het Wetboek bedoelde douanebestemmingen volgen, bevat alle gegevens die
nodig zijn om een verzoek om terugbetaling te rechtvaardigen.
Artikel 630
Onverminderd de toepassing van vereenvoudigde procedures worden de
veredelingsprodukten die zijn bestemd om een van de toegelaten douanebestemmingen te volgen, bij het kantoor van zuivering aangebracht en worden
de voor de desbetreffende bestemming vastgestelde douaneformaliteiten
vervuld overeenkomstig de algemene bepalingen ter zake.
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Artikel 631
!M10

1. Behoudens wanneer artikel 568 wordt toegepast, dient de aangifte van de
veredelingsprodukten en, in voorkomend geval, de onveredelde goederen,
voor een in artikel 128 van het Wetboek bedoelde douanebestemming bij een
in de vergunning genoemd kantoor van aanzuivering te worden ingediend.
!B

2. Bij toepassing van artikel 568 wordt de in lid 1 bedoelde aangifte
ingediend bij het kantoor dat de vergunning heeft verleend.
3. Het controlekantoor kan evenwel toestaan dat de in lid 1 bedoelde
aangifte bij een ander dan het in de leden 1 en 2 bedoelde douanekantoor
wordt ingediend.
Artikel 632
1. De in artikel 631 bedoelde aangifte wordt gedaan overeenkomstig de
bepalingen inzake de desbetreffende douanebestemming.
2.

Artikel 583, leden 2 en 3, is van toepassing.
Artikel 633

De in artikel 76 van het Wetboek bedoelde vereenvoudigde procedures ter
aanzuivering van de regeling zijn van toepassing overeenkomstig artikel 278.
Artikel 634
1. De invoergoederen worden aan de veredelingsprodukten toegerekend
wanneer dit noodzakelijk is voor de vaststelling van de terug te betalen of
kwijt te schelden rechten bij invoer. Deze berekening wordt niet gemaakt
wanneer alle veredelingsprodukten een van de in artikel 128 van het Wetboek
bedoelde bestemmingen volgen.
!M1

2. De toerekening wordt uitgevoerd volgens de in de artikelen 635, 636 en
637 aangegeven methodes of met behulp van elke andere methode die
dezelfde resultaten oplevert, op basis van de rekenvoorbeelden in bijlage 80.
!B

Artikel 635
De methode van de hoeveelheidssleutel (veredelingsprodukten) wordt
toegepast wanneer bij de actieve veredeling slechts een enkele soort
veredelingsprodukten wordt verkregen. In dit geval wordt de hoeveelheid
invoergoederen die overeenkomt met de hoeveelheid veredelingsprodukten
waarvoor terugbetaling of kwijtschelding kan worden gevraagd, berekend
door op de totale hoeveelheid invoergoederen een coëfficiënt toe te passen die
de verhouding weergeeft tussen de hoeveelheid veredelingsprodukten waarvoor terugbetaling of kwijtschelding kan worden gevraagd en de totale
hoeveelheid veredelingsprodukten.
Artikel 636
De methode van de hoeveelheidssleutel (invoergoederen) wordt toegepast
wanneer de in het vrije verkeer gebrachte goederen met alle bestanddelen in
elk der veredelingsprodukten zijn terug te vinden.
Bij de beoordeling of deze methode kan worden toegepast, wordt geen
rekening gehouden met verliezen.
De hoeveelheid invoergoederen die met toepassing van het terugbetalingssysteem bij de vervaardiging van elk veredelingsprodukt is gebruikt, wordt
bepaald door achtereenvolgens op de totale hoeveelheid invoergoederen een
coëfficiënt toe te passen die de verhouding weergeeft tussen de hoeveelheid
invoergoederen die in elke soort veredelingsprodukt is terug te vinden en de
totale hoeveelheid invoergoederen die in de totale hoeveelheid veredelingsprodukten is terug te vinden.
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De hoeveelheid invoergoederen die met toepassing van het terugbetalingssysteem in het vrije verkeer wordt gebracht en die overeenstemt met de
hoeveelheid veredelingsprodukten waarvoor terugbetaling of kwijtschelding
kan worden gevraagd, wordt bepaald door op de overeenkomstig de derde
alinea berekende hoeveelheid invoergoederen die bij de vervaardiging van
deze produkten is gebruikt, de overeenkomstig artikel 635 berekende
coëfficiënt toe te passen.
Artikel 637
1. De methode van de waardesleutel wordt toegepast in alle gevallen waarin
de artikelen 635 en 636 niet kunnen worden toegepast. Ter vereenvoudiging
kunnen de douaneautoriteiten echter, met instemming van de vergunninghouder, in plaats van de methode van de waardesleutel de methode van de
hoeveelheidssleutel (invoergoederen) toepassen indien de toepassing van deze
methoden vergelijkbare resultaten oplevert.
2. Om de hoeveelheden invoergoederen die bij de vervaardiging van elke
soort veredelingsprodukt is gebruikt te bepalen, wordt achtereenvolgens op de
totale hoeveelheid invoergoederen een coëfficiënt toegepast die de verhouding weergeeft tussen de overeenkomstig lid 3 berekende vergelijkbare
waarde van deze produkten.
3.

Artikel 594, lid 3, is van toepassing.

4. De hoeveelheid invoergoederen die overeenstemt met de hoeveelheid
veredelingsprodukten waarvoor terugbetaling of kwijtschelding kan worden
gevraagd, wordt vastgesteld door op de overeenkomstig lid 2 berekende
hoeveelheid invoergoederen die bij de vervaardiging van deze produkten is
gebruikt, de overeenkomstig artikel 635 berekende coëfficiënt toe te passen.
Artikel 638
1. Rechten bij invoer kunnen slechts worden terugbetaald of kwijtgescholden, indien de vergunninghouder hiertoe een verzoek, hierna „verzoek
om terugbetaling/AV” genoemd, in tweevoud bij het controlekantoor indient.
2. Onder voorbehoud van lid 4 kan het verzoek om terugbetaling/AV,
wanneer het een overeenkomstig artikel 556, lid 2, verleende vergunning
betreft, slechts worden ingediend bij het controlekantoor van de Lid-Staat die
de vergunning heeft verleend.
3. Wanneer artikel 557 wordt toegepast, kan het verzoek om terugbetaling/
AV slechts door één enkele vergunninghouder worden ingediend.
4. Wanneer in welbepaalde gevallen verscheidene bij de veredeling
betrokken Lid-Staten op schriftelijk verzoek van de belanghebbenden de
mogelijkheid overwegen toe te staan dat verzoeken om terugbetaling/AV bij
de douaneautoriteiten van een andere dan de in lid 2 bedoelde Lid-Staat
worden ingediend, stellen deze Lid-Staten de Commissie vooraf in kennis van
deze verzoeken alsmede van de beoogde procedures waarmede de juiste
indiening van de in artikel 640 bedoelde verzoeken dient te worden
gewaarborgd. De Commissie stelt de overige Lid-Staten hiervan in kennis.
De aan de Commissie medegedeelde procedures kunnen worden toegepast,
tenzij de Commissie, binnen twee maanden na ontvangst van de mededeling,
aan de betrokken Lid-Staten haar bezwaren daartegen heeft kenbaar gemaakt.
Artikel 639
1. De in artikel 128, lid 3, van het Wetboek bedoelde termijn waarbinnen het
verzoek om terugbetaling/AV moet worden ingediend, bedraagt ten hoogste
zes maanden nadat de veredelingsprodukten een van de in artikel 128, lid 1,
van het Wetboek bedoelde bestemmingen hebben gevolgd.
2. Wanneer bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen, kunnen de
douaneautoriteiten de in lid 1 bedoelde termijn verlengen, zelfs nadat deze
al is verstreken.
Artikel 640
1. Het verzoek om terugbetaling/AV bevat onder andere de volgende
gegevens:
a)

de verwijzing naar de vergunning;
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b) de hoeveelheid, per soort, van de invoergoederen waarvoor terugbetaling
of kwijtschelding wordt gevraagd;
c)

de GN-code waaronder de invoergoederen worden ingedeeld;

d) de douanewaarde van de invoergoederen en het tarief van de rechten bij
invoer dat op deze goederen van toepassing is, zoals aangenomen door de
douaneautoriteiten bij de aanvaarding van de aangifte voor het vrije
verkeer volgens het terugbetalingssysteem;
e)

de datum waarop de invoergoederen volgens het terugbetalingssysteem in
het vrije verkeer zijn gebracht;

f)

de verwijzingen naar de aangiften voor het vrije verkeer volgens het
terugbetalingssysteem van de invoergoederen;

g) de aard, de hoeveelheid en de douanebestemming van de veredelingsprodukten;
h) de waarde van de veredelingsprodukten, indien bij de aanzuivering
gebruik wordt gemaakt van de waardesleutel;
i)

het vastgestelde opbrengstpercentage;

j)

de verwijzingen naar de aangiften waarmee aan de veredelingsprodukten
of, in voorkomend geval, de onveredelde goederen, een van de in artikel
128 van het Wetboek bedoelde douanebestemmingen wordt gegeven;

!M10

!B

k) het bedrag van de terug te betalen of kwijt te schelden rechten bij invoer,
alsmede de eventueel geheven compenserende interesten, met inachtneming van de rechten bij invoer waaraan de andere veredelingsprodukten zijn onderworpen.
!M1

2. Wanneer bij het vervullen van de formaliteiten voor het in het vrije
verkeer brengen volgens het terugbetalingssysteem en de uitvoer vereenvoudigde procedures zijn toegepast, zijn de in lid 1, onder f) en j), bedoelde
aangiften of documenten die welke in artikel 76, lid 2, van het wetboek zijn
voorzien.
!B

Artikel 641
1. De vergunninghouder houdt de in artikel 640, lid 1, onder f) en j),
bedoelde aangiften en alle andere door het controlekantoor aangewezen
documenten ter beschikking van dit kantoor, indien dit beslist dat deze
aangiften en documenten door de vergunninghouder worden bewaard.
2. Bij toepassing van artikel 646 worden de originelen van de inlichtingenbladen INF 7 evenwel, na aftekening, bij het verzoek gevoegd.
Artikel 642
1. Het controlekantoor kan toestaan dat sommige van de in artikel 640, lid
1, genoemde gegevens niet in het verzoek worden opgenomen, indien deze
geen verband houden met de berekening van het terug te betalen of kwijt te
schelden bedrag.
2. Het controlekantoor kan toestaan dat het in artikel 640, lid 1, bedoelde
verzoek om terugbetaling/AV met behulp van een computer of op een andere
door dit kantoor vastgestelde wijze wordt opgemaakt.
Artikel 643
Het controlekantoor voorziet het verzoek tot terugbetaling/AV op basis van de
uitgevoerde verificatie van aantekeningen, deelt de vergunninghouder het
resultaat van de verificatie mede en bewaart het verzoek en de bijbehorende
documenten gedurende ten minste drie kalenderjaren vanaf het einde van het
jaar waarin het op het verzoek heeft beschikt.
Het controlekantoor kan evenwel bepalen dat de documenten met betrekking
tot het verzoek door de vergunninghouder worden bewaard, in welk geval
dezelfde bewaringstermijn geldt.
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Onderafdeling 3
Administratieve samenwerking
Artikel 644
1. Wanneer aan de veredelingsprodukten in het kader van het terugbetalingssysteem één van de in artikel 128, lid 1, tweede streepje, van het Wetboek
bedoelde douanebestemmingen wordt gegeven en derhalve tot terugbetaling
kan worden overgegaan, wordt in het voor de omschrijving van de goederen
bestemde vak van het document dat voor deze regeling wordt gebruikt of in
het document dat in de vrije zone of vrij entrepot wordt gebruikt een van de
volgende vermeldingen aangebracht:
— Mercancías PA/R,
—

"C2 A.F./T-varer, 3

— A.V./R.-Waren,
— ΕµπορεBµατα ΕΤ /Ε,
— I.P./D. goods,
— Marchandises PA/R,
— Merci PA/R,
— AV/T-goederen,
— Mercadorias AA/D,
!A1

— SJ/T-tavaroita — AF/R-varor,
!B

— AF/R-varor.
2. Het kantoor van aanzuivering ziet erop toe dat de in lid 1 bedoelde
aantekeningen worden aangebracht op alle documenten die ter vervanging of
ter aanzuivering van de in dit lid bedoelde documenten worden afgegeven.
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Artikel 645
Wanneer de bij de actieve veredeling, terugbetalingssysteem, verkregen
veredelingsprodukten met toepassing van de regeling extern communautair
douanevervoer (op grond waarvan een verzoek om terugbetaling kan worden
ingediend) naar een ander douanekantoor worden verzonden en voor deze
produkten een nieuwe vergunning tot actieve veredeling wordt aangevraagd,
maken de douaneautoriteiten die bevoegd zijn deze nieuwe vergunning te
verlenen, gebruik van het in artikel 611 bedoelde inlichtingenblad INF 1 ten
einde het bedrag van de eventuele rechten bij invoer of van de eventuele
douaneschuld vast te stellen.
!B

Artikel 646
1. Het inlichtingenblad INF 7 wordt in één origineel en twee kopieën
opgemaakt op een formulier dat overeenstemt met het model en de bepalingen
in bijlage 84.
!M1

2. Het in lid 1 bedoelde inlichtingenblad INF 7 wordt gebruikt wanneer de
veredelingsprodukten die bij de actieve veredeling in het kader van het
terugbetalingssysteem zijn verkregen, zonder dat een verzoek tot terugbetaling wordt ingediend, worden overgebracht naar een niet in de vergunning
vermeld kantoor van aanzuivering en aldaar, in de vorm van goederen in
ongewijzigde staat of na toegestane veredeling, een van de douanebestemmingen volgen die terugbetaling of kwijtschelding overeenkomstig
artikel 128, lid 1, van het wetboek mogelijk maken. Het douanekantoor waar
de goederen of produkten een van deze bestemmingen krijgen, geeft op
verzoek van de belanghebbende het inlichtingenblad INF 7 af.

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 236
!B

Artikel 647
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1. Het inlichtingenblad INF 7 wordt door de belanghebbende samen met de
douaneaangifte voor de gevraagde bestemming overgelegd.
!B

2. Het kantoor waar de in lid 1 bedoelde aangifte wordt ingediend, tekent het
inlichtingenblad INF 7 af, geeft het origineel en een kopie terug aan de
vergunninghouder en behoudt de andere kopie.
Afdeling 7
Uitwisseling van informatie met de Commissie
Artikel 648
1.

De Lid-Staten verstrekken de Commissie:

a)

de in bijlage 85 bedoelde gegevens van elke vergunning, wanneer de
waarde van de invoergoederen per veredelaar en per kalenderjaar de in
artikel 552, lid 1, onder a), punt v), vastgestelde grenzen overschrijdt;
deze gegevens behoeven niet te worden verstrekt wanneer de vergunning
tot actieve veredeling is verleend op grond van een van de economische
voorwaarden die worden aangeduid met de codes 6106, 6107, 6201,
6202, 6203, 6301, 6302, 6303, 7004, 7005 en 7006.
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Deze inlichtingen worden eveneens verstrekt bij een nieuw onderzoek
van de economische voorwaarden van een vergunning van onbepaalde
duur, en bij latere wijzigingen van reeds meegedeelde gegevens
betreffende verleende vergunningen.
Voor de in artikel 560, leden 2 en 3, bedoelde produkten hebben de
mededelingen echter betrekking op elke afgegeven vergunning, ongeacht
de waarde van de betrokken produkten en de code die de economische
voorwaarden aangeeft;
!B

b) de in bijlage 86 bedoelde gegevens, voor elke vergunningaanvraag die
wordt afgewezen omdat de economische voorwaarden niet als vervuld
worden beschouwd;
c)

de gegevens betreffende de gevallen waarin de in artikel 567 bedoelde
forfaitaire opbrengstpercentages niet konden worden toegepast wegens
het feit dat, ofschoon de actieve veredeling betrekking heeft op in kolom
1 van bijlage 77 vermelde invoergoederen, in hetzelfde produktiestadium
andere veredelingsprodukten werden verkregen dan die bedoeld in de
kolommen 3 en 4.
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d) de gegevens betreffende de gevallen waarin artikel 577, onder f), wordt
toegepast met vermelding van de bijzondere voorwaarden die een
normale aanzuivering belemmeren en de voorwaarden die ten aanzien
van de betrokken produkten zijn gesteld.
!B

2. De in lid 1, onder a) en b), bedoelde mededelingen worden gedaan in de
loop van de maand volgende op die waarin de vergunning werd verleend of de
vergunningaanvraag werd afgewezen. Zij worden door de Commissie aan de
overige Lid-Staten medegedeeld en, wanneer dit noodzakelijk wordt geacht,
door het Comité onderzocht.
Artikel 649
1.

De Lid-Staten zenden de Commissie:

a)

de lijst van douaneautoriteiten waarbij de aanvragen voor een vergunning
moeten worden ingediend, behalve wanneer artikel 568 wordt toegepast;

b) de lijst van douanekantoren die zijn aangewezen overeenkomstig artikel
568 aangiften tot plaatsing onder de regeling volgens het systeem inzake
schorsing of de aangiften voor het vrije verkeer volgens het terugbetalingssysteem te aanvaarden.
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2. De in lid 1 bedoelde mededelingen worden gedaan twee maanden voor
het tijdstip waarop deze verordening van toepassing wordt en vervolgens in de
loop van de maand volgende op die waarin een Lid-Staat wijzigingen
aanbrengt in de bevoegdheden van zijn douanekantoren.
3. Ten behoeve van belanghebbenden maakt de Commissie deze gegevens
bekend in de C-reeks van het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

HOOFDSTUK 4
Behandeling onder douanetoezicht
Afdeling 1
Algemene bepalingen
Artikel 650
Op grond van artikel 131 van het Wetboek kunnen de goederen die in kolom I
van de lijst in bijlage 87 zijn vermeld en die bestemd zijn om de in kolom II
van deze lijst genoemde behandelingen te ondergaan, onder de regeling
behandeling onder douanetoezicht worden geplaatst.
Onderafdeling 1
Toekenning van de regeling — Normale procedure
Artikel 651
1. De aanvraag wordt ingediend overeenkomstig artikel 497, volgens het
model in bijlage 67/C, door de persoon aan wie de vergunning kan worden
verleend overeenkomstig de artikelen 86, 132 en 133 van het Wetboek.
2.

a) De aanvraag wordt ingediend bij de douaneautoriteiten die daartoe
zijn aangewezen door de Lid-Staat waar de goederen zullen worden
behandeld.
b) Wanneer de behandeling naar verwachting, door de aanvrager of
voor zijn rekening, in verschillende Lid-Staten zal worden uitgevoerd, kan één enkele vergunning worden aangevraagd.
In dit geval wordt de aanvraag, die alle gegevens bevat over het
verloop van de behandeling en een nauwkeurige opgave van de plaats
waar de behandelingen naar verwachting plaatsvinden, ingediend bij
de douaneautoriteiten van de Lid-Staat waar het eerste deel van de
behandeling zal plaatsvinden.
Artikel 652

1. Onverminderd artikel 656 wordt de vergunning verleend door de
autoriteiten waarbij de aanvraag overeenkomstig artikel 651, lid 2, is
ingediend, en opgesteld met inachtneming van artikel 500, volgens het model
in bijlage 68/C.
2. Wanneer artikel 651, lid 2, onder b), wordt toegepast, kan de vergunning
niet worden verleend zonder de instemming van de douaneautoriteiten die zijn
aangewezen door de Lid-Staten waarin de in de aanvraag vermelde plaatsen
zijn gelegen. De volgende procedure is van toepassing:
a)

De douaneautoriteiten waarbij de aanvraag is ingediend zenden de
douaneautoriteiten van de overige betrokken Lid-Staten de aanvraag en
de ontwerp-vergunning, na te hebben nagegaan dat de economische
voorwaarden ten aanzien van de voorgenomen behandeling vervuld
kunnen worden geacht. In de ontwerp-vergunning moeten ten minste het
opbrengstpercentage, de gekozen identificatiemiddelen en de in punt 9
van de model-vergunning in bijlage 68/C bedoelde douanekantoren zijn
vermeld, evenals of eventueel gebruik kan worden gemaakt van
vereenvoudigde procedures bij de plaatsing en de aanzuivering en welke
regels in acht moeten worden genomen, onder andere ten einde te
verzekeren dat het controlekantoor over de nodige informatie beschikt;
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b) De aangeschreven douaneautoriteiten delen, in voorkomend geval, zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee maanden na de toezending van de
aanvraag en de ontwerp-vergunning, mede dat er bezwaren bestaan;
c)

De onder a) bedoelde douaneautoriteiten kunnen de vergunning verlenen
nadat zij alle maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat de
douaneschuld die ten aanzien van de invoergoederen kan ontstaan zal
worden voldaan en indien zij binnen de onder b) bedoelde termijn geen
mededeling hebben ontvangen dat er bezwaren bestaan tegen de
ontwerp-vergunning;

d) De Lid-Staat die de vergunning verleent, zendt daarvan een kopie aan alle
bovenbedoelde Lid-Staten.
De aldus verleende vergunningen zijn slechts van toepassing in de bovenbedoelde Lid-Staten.
De Lid-Staten delen aan de Commissie, die de overige Lid-Staten daaromtrent
inlicht, de namen en adressen mede van de aangewezen douaneautoriteiten
aan wie de onder a) bedoelde aanvraag en ontwerp-vergunning moeten
worden gericht.
3. Met het oog op de juiste toepassing van de voorschriften inzake de
regeling kunnen de douaneautoriteiten, ter vereenvoudiging van de controles,
bepalen dat de vergunninghouder een voorraadadministratie voert of laat
voeren, hierna te noemen „administratie behandeling onder douanetoezicht”,
waarin de hoeveelheden onder de regeling geplaatste invoergoederen en
verkregen behandelde produkten worden opgenomen evenals alle andere
gegevens die nodig zijn om het verloop van de behandelingen te kunnen
volgen en de eventueel verschuldigde rechten bij invoer te kunnen vaststellen.
De administratie behandeling onder douanetoezicht dient ter beschikking te
staan van het controlekantoor, zodat de juiste werking van de regeling kan
worden gecontroleerd.
Indien de regeling gecontroleerd kan worden aan de hand van de administratie
die de aanvrager voor handelsdoeleinden voert, wordt deze door de
douaneautoriteiten erkend als administratie behandeling onder douanetoezicht.
Artikel 653
De geldigheidsduur van de vergunning wordt per geval door de douaneautoriteiten vastgesteld, rekening houdend met de bijzondere behoeften van de
aanvrager van de vergunning.
Wanneer de geldigheidsduur meer dan twee jaar bedraagt, worden de
voorwaarden op grond waarvan de vergunning is afgegeven op het in de
vergunning vastgestelde tijdstip opnieuw onderzocht.
Artikel 654
1. Bij het verlenen van de vergunning stellen de douaneautoriteiten,
overeenkomstig artikel 134 van het Wetboek, de termijn vast waarbinnen de
behandelde produkten een douanebestemming dienen te volgen, rekening
houdend, enerzijds, met de tijd die nodig is om de goederen te behandelen en,
anderzijds, met de tijd die nodig is om de behandelde produkten een
douanebestemming te geven.
2. Indien de omstandigheden dit rechtvaardigen, kan de in de vergunning
gestelde termijn worden verlengd, zelfs na het verstrijken van de
oorspronkelijk toegestane termijn.
Artikel 655
1. Het in artikel 134 van het Wetboek bedoelde opbrengstpercentage of de
wijze om dit percentage te bepalen wordt zoveel mogelijk vastgesteld aan de
hand van de produktiegegevens en moet in de bedrijfsadministratie van de
vergunninghouder kunnen worden teruggevonden.
2. Het opbrengstpercentage of de wijze om dit percentage te bepalen wordt
overeenkomstig lid 1 vastgesteld, onder voorbehoud van controle achteraf
door de douaneautoriteiten.
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Onderafdeling 2
Toekenning van de regeling — Vereenvoudigde procedure
Artikel 656
1. Dit artikel is van toepassing wanneer de goederen slechts in één Lid-Staat
worden behandeld.
2. Wanneer de in artikel 76 van het Wetboek bedoelde vereenvoudigde
procedures voor de plaatsing onder de regeling niet worden toegepast, staat
het douanekantoor dat door de douaneautoriteiten is aangewezen om
vergunningen met gebruikmaking van de vereenvoudigde procedure te
verlenen toe dat de aangifte tot plaatsing onder de regeling tegelijkertijd de
aanvraag voor de vergunning vormt. In dit geval komt de vergunning tot stand
door de aanvaarding van deze aangifte, welke aanvaarding is onderworpen aan
dezelfde voorwaarden als het verlenen van een vergunning.
3. Bij de overeenkomstig lid 2 ingediende aangifte dient een door de
aangever opgesteld document te worden gevoegd waarin de hierna volgende
gegevens voorkomen, indien deze noodzakelijk zijn en zij niet kunnen worden
aangebracht in vak 44 van het formulier van de in lid 2 bedoelde aangiften:
a)

de naam of de handelsnaam en het adres van de aanvrager van de
regeling, wanneer deze niet tevens aangever is;

b) de naam of de handelsnaam en het adres van de persoon die de
behandeling verricht, wanneer deze niet tevens aanvrager of de aangever
is;
c)

de aard van de behandeling;

d) de handelsbenaming en/of de technische benaming van de te verkrijgen
behandelde produkten;
e)

het opbrengstpercentage of, in voorkomend geval, de wijze waarop dit
percentage wordt vastgesteld;

f)

de termijn waarbinnen de invoergoederen naar verwachting een
douanebestemming zullen volgen;

g) de plaats waar de behandeling zal worden verricht.
Artikel 498 is van overeenkomstige toepassing.
4.

Artikel 502 is van overeenkomstige toepassing.
Afdeling 2
Plaatsing van goederen onder de regeling
Artikel 657

1. Behalve wanneer artikel 656 wordt toegepast, wordt de aangifte tot
plaatsing van invoergoederen onder de regeling behandeling onder douanetoezicht ingediend bij één van de in de vergunning vermelde kantoren van
plaatsing.
2. Bij toepassing van artikel 656 wordt de in lid 1 bedoelde aangifte
ingediend bij één van de daartoe aangewezen douanekantoren.
Artikel 658
1. De in artikel 657 bedoelde aangifte wordt gedaan overeenkomstig de
artikelen 198 tot en met 252.
2. Onverminderd artikel 656, dient de omschrijving van de goederen in de in
lid 1 bedoelde aangifte overeen te stemmen met die in de vergunning.
3. Voor de toepassing van artikel 62, lid 2, van het Wetboek worden bij de
aangifte tot plaatsing onder de regeling de in artikel 220 genoemde stukken
gevoegd.
Artikel 659
1. De in artikel 76 van het Wetboek bedoelde vereenvoudigde procedures
zijn van toepassing overeenkomstig de artikelen 275 en 276.
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2. De douaneautoriteiten verlenen geen vergunning voor gebruikmaking van
de in artikel 276 bedoelde domiciliëringsprocedure aan personen bij wie de in
artikel 652, lid 3, bedoelde administratie behandeling onder douanetoezicht
niet kan worden ingericht.
3. De in artikel 76, lid 2, van het Wetboek bedoelde aanvullende aangifte
dient binnen de gestelde termijnen te worden ingediend, doch uiterlijk bij de
indiening van de zuiveringsafrekening.
Afdeling 3
Aanzuivering van de regeling
Artikel 660
1. De regeling wordt aangezuiverd met inachtneming van hetzij de
hoeveelheid invoergoederen die — door toepassing van het opbrengstpercentage — met de hoeveelheid behandelde produkten overeenstemt hetzij
de hoeveelheid niet-behandelde goederen die een douanebestemming heeft
gevolgd.
2. Voor zover noodzakelijk en overeenkomstig artikel 135 van het Wetboek
zijn de in de artikelen 591 tot en met 594 bedoelde regels betreffende de
toerekening van de invoergoederen van overeenkomstige toepassing.
Artikel 661
1. Behalve wanneer artikel 656 wordt toegepast, dient de aangifte tot
aanzuivering van de regeling behandeling onder douanetoezicht te worden
ingediend bij één van de in de vergunning vermelde kantoren van
aanzuivering.
2. Bij toepassing van artikel 656 dient de in lid 1 bedoelde aangifte te
worden ingediend bij het douanekantoor dat de vergunning heeft verleend.
3. Het controlekantoor kan evenwel toestaan dat de in lid 1 bedoelde
aangifte bij een ander dan het in de leden 1 en 2 bedoelde douanekantoor
wordt ingediend.
Artikel 662
1. De in artikel 661 bedoelde aangifte wordt gedaan overeenkomstig de
bepalingen inzake de desbetreffende douanebestemming.
2. De omschrijving van de behandelde produkten of de invoergoederen in de
in lid 1 bedoelde aangifte dient in overeenstemming te zijn met die in de
vergunning.
3.

Artikel 583, lid 3, is van toepassing.
Artikel 663

De in artikel 76 van het Wetboek bedoelde vereenvoudigde procedures voor
de aanzuivering van de regeling zijn van toepassing overeenkomstig artikel
278, lid 1.
Artikel 664
1. De vergunninghouder dient uiterlijk 30 dagen na het verstrijken van de
termijn voor de aanzuivering bij het controlekantoor een zuiveringsafrekening
in te dienen.
2. De zuiveringsafrekening bevat onder andere de hierna volgende
gegevens:
a)

de verwijzing naar de vergunning;

b) de hoeveelheid, per soort, van de invoergoederen, onder verwijzing naar
de aangiften tot plaatsing onder de regeling;
c)

de GN-code waaronder de invoergoederen worden ingedeeld;

d) de douanewaarde van de invoergoederen;
e)

het vastgestelde opbrengstpercentage;
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f)

de aard, de hoeveelheid en de douanebestemming van de behandelde
produkten, onder verwijzing naar de aangiften waarmee aan de
behandelde produkten een douanebestemming wordt gegeven;

g) de kosten van de behandeling, indien toepassing van artikel 666, vierde
streepje, wordt overwogen;
h) de GN-code waaronder de behandelde produkten worden ingedeeld.
3. Wanneer vereenvoudigde procedures zijn toegepast bij de plaatsing van
goederen onder de regeling en bij de aanzuivering van de regeling, worden de
in artikel 76, lid 3, van het Wetboek bedoelde aangiften en documenten
gebruikt voor de toepassing van lid 2.
Artikel 665
1.

Het controlekantoor kan toestaan:

a)

dat de in artikel 664, lid 2, bedoelde zuiveringsafrekening met behulp van
een computer of op enige andere door dit kantoor vastgestelde wijze
wordt opgesteld;

b) de zuiveringsafrekening wordt gesteld op de aangifte tot plaatsing onder
de regeling.
2.

Artikel 598 is van toepassing.

3. Het controlekantoor kan zelf de zuiveringsafrekening opstellen binnen de
in artikel 664, lid 1, genoemde termijn. Dit wordt dan in de vergunning
vermeld.
Artikel 666
Overeenkomstig artikel 36, lid 1, van het Wetboek is de douanewaarde van de
in het vrije verkeer te brengen behandelde produkten, naar keuze van de
belanghebbende op de dag van aanvaarding van de aangifte voor het vrije
verkeer:
— de douanewaarde van in enig derde land vervaardigde identieke of
soortgelijke goederen, vastgesteld op hetzelfde of nagenoeg hetzelfde
tijdstip;
— hun verkoopprijs, mits deze niet is beïnvloed door verbondenheid van de
koper met de verkoper;
— de verkoopprijs in de Gemeenschap van identieke of soortgelijke
goederen, mits deze prijs niet is beïnvloed door verbondenheid van de
koper met de verkoper;
— de douanewaarde van de invoergoederen, vermeerderd met de kosten van
de behandeling.
Artikel 667
Handelspolitieke maatregelen die op de invoergoederen van toepassing zijn
op het tijdstip dat de aangifte voor het vrije verkeer wordt aanvaard, zijn
slechts op de behandelde produkten van toepassing indien zij tevens gelden
voor goederen die identiek zijn met de behandelde produkten.
In een dergelijk geval worden deze maatregelen toegepast op de hoeveelheid
invoergoederen die daadwerkelijk is gebruikt bij de verkrijging van de in het
vrije verkeer gebrachte behandelde goederen.
Afdeling 4
Uitwisseling van informatie met de Commissie
Artikel 668
1.

De Lid-Staten verstrekken de Commissie:

a)

de in bijlage 88 bedoelde gegevens van elke vergunning, wanneer de
waarde van de onder de regeling geplaatste goederen per vergunninghouder en per kalenderjaar meer dan 100 000 ecu bedraagt;
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b) de in bijlage 89 bedoelde gegevens, voor elke vergunningaanvraag die
wordt afgewezen omdat de in artikel 133, onder e), van het Wetboek
bedoelde economische voorwaarden niet als vervuld worden beschouwd.
2. De in lid 1 bedoelde mededelingen worden gedaan in de loop van de
maand volgende op die waarin de vergunning werd afgegeven of de aanvraag
werd afgewezen. Zij worden door de Commissie aan de overige Lid-Staten
medegedeeld en, wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, door het Comité
onderzocht.
Artikel 669
1.

De Lid-Staten zenden de Commissie:

a)

de lijst van douaneautoriteiten waarbij de aanvragen voor een vergunning
moeten worden ingediend, behalve wanneer artikel 656 wordt toegepast;

b) de lijst van douanekantoren die zijn aangewezen overeenkomstig artikel
656 aangiften tot plaatsing onder de regeling te aanvaarden.
2.

Artikel 649, leden 2 en 3, is van toepassing.
HOOFDSTUK 5
Tijdelijke invoer
Afdeling 1
Algemene bepalingen
Artikel 670

In de zin van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a)

„kantoor van binnenkomst”: het douanekantoor waarlangs goederen
onder geleide van een carnet ATA het douanegebied van de Gemeenschap
binnenkomen;

b) „kantoor van uitgang”: het douanekantoor waarlangs goederen onder
geleide van een carnet ATA het douanegebied van de Gemeenschap
verlaten;
c)

„vervoermiddel”: elk middel dat voor het vervoer van personen of
goederen wordt gebruikt, daaronder begrepen de samen met het
vervoermiddel ingevoerde reserve onderdelen, toebehoren en normale
uitrusting, waaronder de benodigdheden om goederen te stouwen, te
borgen of te beschermen;

d) „buiten het douanegebied van de Gemeenschap gevestigde persoon”:
zowel een natuurlijke persoon wiens normale verblijfplaats buiten het
douanegebied van de Gemeenschap is gelegen als een rechtspersoon
waarvan de hoofdzetel buiten dit grondgebied is gelegen;
e)

„gebruik voor bedrijfsdoeleinden”: het gebruik van een vervoermiddel
voor het vervoer van personen tegen vergoeding, of industrieel of
commercieel goederenvervoer, al dan niet tegen vergoeding;

f)

„particulier gebruik”: het gebruik van een vervoermiddel, uitsluitend
voor persoonlijke doeleinden, met uitsluiting van elk gebruik voor
bedrijfsdoeleinden;

g) „container”: een hulpmiddel bij het vervoer (laadkist, losse tank,
afneembare carrosserie of soortgelijke houder) dat:
— een geheel of gedeeltelijk omsloten ruimte vormt en bestemd is om
goederen te bevatten;
— van duurzame aard is en uit dien hoofde voldoende stevig voor
herhaald gebruik;
— speciaal is ontworpen om het vervoer van goederen met een of meer
vervoermiddelen te vergemakkelijken zonder tussentijdse in- of
uitlading van de goederen;
— zo is ontworpen dat het gemakkelijk kan worden gehanteerd, met
name bij het overladen van het ene vervoermiddel op of in het
andere;
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— zo is ontworpen dat het gemakkelijk kan worden gevuld en geledigd
en een binneninhoud heeft van ten minste één kubieke meter.
Laadplatforms („flats”) worden gelijkgesteld met containers.
Onder „container” wordt mede verstaan het toebehoren en de uitrusting
van de container, al naar gelang van de categorie waartoe de container
behoort, mits zij samen met de container worden vervoerd. Voertuigen,
toebehoren en onderdelen van voertuigen, verpakkingen en laadborden
worden niet tot de „containers” gerekend.
In afwijking van het laatste streepje wordt onder „container” ook het
soort container verstaan dat in het luchtvervoer wordt gebruikt met een
binneninhoud van minder dan één kubieke meter;
h) „vervoer onder douaneverzegeling”: het gebruik van een container voor
het vervoer van goederen waarvan de identificatie door middel van
verzegeling van de container is gewaarborgd;
i)

„afneembare carrosserie”: een laadruimte zonder voortbewegingsmechanisme, speciaal ontworpen om op een wegvoertuig te worden
vervoerd, waarbij het chassis van het voertuig en het onderstel van de
carrosserie speciaal voor dat doel zijn ingericht. Onder deze definitie
vallen ook wissellaadbakken, zijnde laadruimten welke speciaal voor het
gecombineerde vervoer zijn ontworpen;

j)

„containers die een gedeeltelijk omsloten ruimte vormen”: hulpmiddelen
bij het vervoer die over het algemeen bestaan uit een vloer en een
bovenbouw welke een laadruimte vormen die gelijk is aan die van een
gesloten container. De bovenbouw bestaat in het algemeen uit metalen
delen die het frame van de container vormen. Dit soort container kan ook
een of meer zij- of voorwanden hebben. Deze containers bestaan soms
enkel en alleen uit een dak dat door stijlen met de vloer is verbonden en
die met name voor het vervoer van volumineuze goederen (zoals auto’s)
worden gebruikt;

k) „laadplatforms” („flats”): laadvlak zonder bovenbouw of met een
onvolledige bovenbouw, met dezelfde bodembreedte en -lengte als
containers, met aan de zijkant van de laadvloer aangebrachte boven- en
onderhoekstukken, waardoor dezelfde inrichtingen voor het vastzetten en
het verticaal lossen van goederen als bij containers kunnen worden
gebruikt;
l)

„toebehoren en uitrusting van containers”: in het bijzonder de volgende
voorzieningen, zelfs indien deze verwijderbaar zijn:
i)

uitrusting om de temperatuur binnen de container te controleren, te
wijzigen of te handhaven;

ii) kleine apparaten (temperatuur- en schokregistratieapparaten e.d.) om
de schommelingen in het omringende milieu en schokken aan te
geven of te registreren;
iii) binnenwanden, laadborden, rekken, steunen, haken en andere
soortgelijke voorzieningen om goederen vast te zetten;
m) „laadbord”: een constructie, op de vloer waarvan een bepaalde
hoeveelheid goederen kan worden bijeengeplaatst ten einde als een
eenheid te worden behandeld met het oog op het vervoer, het laden en
lossen of het opstapelen met behulp van mechanische werktuigen. Deze
constructie bestaat of wel uit twee door verbindingsstukken aan elkaar
bevestigde vloeren of wel uit een op poten rustende vloer of wel uit een
speciaal platform dat in het luchtverkeer wordt gebruikt. De totale hoogte
is zo gering mogelijk, doch voldoende voor het vervoer en voor het laden
en lossen met rollen, vorkheftrucks of hefwagens; het laadbord kan al dan
niet van een bovenbouw zijn voorzien;
n) „exploitant van een container of een laadbord”: degene die zeggenschap
heeft over de verplaatsing van de container of het laadbord, ongeacht of
hij daarvan de eigenaar is;
o) „begunstigde van de regeling voor een container of een laadbord”: de
exploitant van een container of een laadbord of zijn vertegenwoordiger;
p) „intern verkeer”: het vervoer van personen of van goederen die in het
douanegebied van de Gemeenschap worden opgenomen respectievelijk
geladen en in dit gebied weer worden afgezet respectievelijk gelost.
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Afdeling 2
Tijdelijke invoer van andere goederen dan vervoermiddelen
Onderafdeling 1
Gevallen waarin en voorwaarden waaronder tijdelijke invoer met
volledige vrijstelling kan worden toegestaan
a) Beroepsuitrusting
Artikel 671
1. Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer met volledige vrijstelling
van rechten bij invoer wordt toegestaan voor beroepsuitrusting.
2.

Onder „beroepsuitrusting” wordt verstaan:

a)

materiaal voor pers, radio en televisie, dat buiten het douanegebied van
de Gemeenschap gevestigde vertegenwoordigers van de pers, radio of
televisie die dit gebied binnenkomen, nodig hebben om in het kader van
bepaalde programma’s reportages, uitzendingen of opnamen te maken;

b) filmmateriaal dat een buiten het douanegebied van de Gemeenschap
gevestigde persoon die dit gebied binnenkomt, nodig heeft om er een of
meer welbepaalde films op te nemen;
c)

al het andere materiaal dat een buiten het douanegebied van de
Gemeenschap gevestigde persoon die dit gebied binnenkomt, nodig
heeft om er een welbepaald werk te verrichten, met uitsluiting van
materiaal dat bestemd is om te worden gebruikt bij de industriële
vervaardiging of de verpakking van goederen of, tenzij het handgereedschap betreft, bij de exploitatie van natuurlijke rijkdommen, bij het
oprichten, de herstelling of het onderhoud van gebouwen, of bij
grondwerken of soortgelijke werken;

d) hulpmateriaal bij de onder a), b) en c) bedoelde uitrusting en het
toebehoren daarbij.
In bijlage 90 is een lijst van voorbeelden van beroepsuitrusting opgenomen.
3. De in lid 1 bedoelde regeling tijdelijke invoer wordt toegestaan mits de
beroepsuitrusting:
a)

toebehoort aan een buiten het douanegebied van de Gemeenschap
gevestigde persoon;

b) wordt ingevoerd door een buiten dit gebied gevestigde persoon;
c)

uitsluitend wordt gebruikt door de persoon die dit gebied binnenkomt, of
onder zijn leiding.

De voorwaarde onder c) geldt echter niet voor filmmateriaal dat wordt
ingevoerd voor het maken van films, televisieprogramma’s of audiovisuele
werken ter uitvoering van een overeenkomst van coproduktie met een in het
douanegebied van de Gemeenschap gevestigde persoon.
Voor beroepsuitrusting die nodig is voor het maken van gemeenschappelijke
radio- of televisieprogramma’s kan een huurovereenkomst of soortgelijke
overeenkomst worden gesloten waarbij een in het douanegebied van de
Gemeenschap gevestigde persoon partij is.
Artikel 672
Onderdelen die later worden ingevoerd met het oog op de herstelling van
tijdelijk ingevoerde beroepsuitrusting komen onder dezelfde voorwaarden als
de uitrusting zelf voor genoemde regeling in aanmerking.
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b)

Goederen die bestemd zijn op tentoonstellingen, beurzen, congressen en
dergelijke te worden getoond of gebruikt
Artikel 673

1. Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer met volledige vrijstelling
van rechten bij invoer wordt toegestaan voor:
a)

goederen die bestemd zijn om tijdens een evenement te worden
tentoongesteld of gedemonstreerd;

b) goederen die bestemd zijn om tijdens een evenement te worden gebruikt
ten behoeve van de presentatie van de ingevoerde produkten, zoals:
— goederen die nodig zijn voor het demonstreren van de ingevoerde
machines of apparaten die zijn tentoongesteld;
— bouw- en decoratiemateriaal, met inbegrip van elektrische uitrusting,
voor de tijdelijk op te richten stands van een buiten de Gemeenschap
gevestigde persoon;
— reclame-, demonstratie- of uitrustingsmateriaal dat is bestemd om
reclame te maken voor de ingevoerde goederen die zijn tentoongesteld, zoals geluids-, video-, film- en diaopnamen, alsmede de
noodzakelijke apparatuur voor het vertonen daarvan;
c)

materiaal — met inbegrip van tolkeninstallaties, geluids- en videoopnameapparatuur en films van opvoedkundige, wetenschappelijke of
culturele aard — dat bestemd is op internationale vergaderingen,
conferenties en congressen te worden gebruikt;

d) levende dieren die bestemd zijn om te worden tentoongesteld of aan
evenementen deel te nemen;
e)

produkten die tijdens de evenementen worden verkregen uit tijdelijk
ingevoerde goederen, machines, apparaten of dieren.

2.

Onder „evenementen” wordt verstaan:

a)

tentoonstellingen, beurzen en dergelijke op het gebied van handel,
industrie, landbouw of ambachtelijke nijverheid;

b) tentoonstellingen of manifestaties die voornamelijk voor liefdadige
doeleinden worden georganiseerd;
c)

tentoonstellingen of manifestaties die voornamelijk voor een wetenschappelijk, technisch, ambachtelijk, artistiek, opvoedkundig of cultureel, sportief, religieus of toeristisch doel of op vakverenigingsgebied
worden georganiseerd of ter bevordering van een betere verstandhouding
tussen de volkeren;

d) vergaderingen van vertegenwoordigers van internationale organisaties of
groeperingen;
e)

plechtigheden en manifestaties van officiële aard of ter herdenking,

met uitzondering van door particulieren georganiseerde tentoonstellingen in
winkels of bedrijfsruimten met het oog op de verkoop van de ingevoerde
goederen.
c) Opvoedkundig en wetenschappelijk materiaal

!M1

Artikel 674
1. Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer met volledige vrijstelling
van rechten bij invoer wordt toegestaan voor:
a)

opvoedkundig materiaal;

b) reserveonderdelen en toebehoren voor dit materiaal;
c)

gereedschap dat speciaal voor onderhoud, controle, afstelling of reparatie
van dit materiaal is ontworpen.

2. Onder „opvoedkundig materiaal” wordt verstaan al het materiaal dat
uitsluitend voor onderwijs of beroepsopleiding is bestemd, zoals bij voorbeeld
modellen, instrumenten, apparaten en machines.
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In bijlage 91 is de lijst opgenomen van goederen die als opvoedkundig
materiaal zijn te beschouwen. In bijlage 91 bis is een lijst opgenomen van
voorbeelden van andere goederen die voor opvoedkundige, wetenschappelijke
of culturele doeleinden worden ingevoerd.
3. Onder „wetenschappelijk materiaal” wordt verstaan, materiaal dat
uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs is bestemd zoals
bij voorbeeld modellen, instrumenten, apparaten en machines.
4. De in lid 1 bedoelde regeling tijdelijke invoer wordt toegestaan mits het
opvoedkundig en wetenschappelijk materiaal, de reserveonderdelen, het
toebehoren en het gereedschap:
a)

door erkende instellingen worden ingevoerd en onder toezicht en
verantwoordelijkheid van die instellingen worden gebruikt;

b) zonder winstoogmerk worden gebruikt;
c)

gelet op de bestemming ervan, in redelijke hoeveelheden worden
ingevoerd;

d) zolang zij zich binnen het douanegebied van de Gemeenschap bevinden,
eigendom blijven van een daarbuiten gevestigde persoon.
5. Opvoedkundig en wetenschappelijk materiaal kan voor een periode van
twaalf maanden onder de regeling tijdelijke invoer worden geplaatst.

!M5

Artikel 676
1. In artikel 674, lid 4, onder a), wordt met betrekking tot opvoedkundig
materiaal onder „erkende instellingen” verstaan, openbare of particuliere
instellingen voor onderwijs of beroepsopleiding, in wezen zonder winstoogmerk, die door de daartoe aangewezen autoriteiten van de Lid-Staat die de
vergunning afgeeft om onder de regeling tijdelijke invoer opvoedkundig
materiaal in ontvangst te nemen, zijn erkend.
2. In artikel 674, lid 4, onder a), wordt met betrekking tot wetenschappelijk
materiaal onder „erkende instellingen” verstaan, openbare of particuliere
wetenschappelijke of onderwijsinstellingen, in wezen zonder winstoogmerk,
die door de daartoe aangewezen autoriteiten van de Lid-Staat die de
vergunning afgeeft om onder de regeling tijdelijke invoer wetenschappelijk
materiaal in ontvangst te nemen, zijn erkend.
!B

d)

Medisch-chirurgisch en laboratoriummateriaal
Artikel 677

1. Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer met volledige vrijstelling
van rechten bij invoer wordt toegestaan voor medisch-chirurgisch en
laboratoriummateriaal dat bestemd is voor ziekenhuizen en andere instellingen voor de gezondheidszorg.
2. De in lid 1 bedoelde regeling tijdelijke invoer wordt slechts toegestaan
mits:
a)

het een incidentele en kosteloze uitlening van dit materiaal betreft;

b) het materiaal voor diagnostische of therapeutische doeleinden wordt
gebruikt.
3. Onder „incidentele uitlening” wordt verstaan iedere uitlening van
medisch-chirurgisch en laboratoriummateriaal op verzoek van ziekenhuizen
en andere instellingen voor gezondheidszorg wanneer deze daar door
bijzondere omstandigheden dringend behoefte aan hebben en hun eigen
materiaal niet toereikend is.
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e)

Materiaal ter bestrijding van de gevolgen van rampen
Artikel 678

1. Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer met volledige vrijstelling
van rechten bij invoer wordt toegestaan voor materiaal dat bestemd is om te
worden gebruikt in het kader van maatregelen ter bestrijding van de gevolgen
van rampen in het douanegebied van de Gemeenschap.
2. De in lid 1 bedoelde regeling tijdelijke invoer wordt toegestaan mits dit
materiaal:
— bij wijze van kosteloze uitlening wordt ingevoerd,
— bestemd is voor overheidsinstanties of instanties die door de bevoegde
autoriteiten zijn erkend.
f)

Verpakkingsmiddelen
Artikel 679

1. Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer met volledige vrijstelling
van rechten bij invoer wordt toegestaan voor verpakkingsmiddelen.
2.

Onder „verpakkingsmiddelen” wordt verstaan:

a)

recipiënten die in de staat waarin zij zijn ingevoerd, worden gebruikt of
bestemd zijn om te worden gebruikt voor de externe of interne
verpakking van goederen;

b) materiaal waarin goederen worden gerold, ingevouwen of waaraan of
waarop zij worden bevestigd,
met uitzondering van verpakkingsmateriaal als stro, papier, glaswol en
houtkrullen die in bulk worden ingevoerd.
3. De in lid 1 bedoelde regeling tijdelijke invoer wordt toegestaan mits de
verpakkingsmiddelen:
a)

ingeval zij gevuld worden ingevoerd, worden aangegeven als bestemd om
leeg of gevuld weer te worden uitgevoerd;

b) ingeval zij leeg worden ingevoerd, worden aangegeven als bestemd om
gevuld weer te worden uitgevoerd.
4. De onder de regeling tijdelijke invoer geplaatste verpakkingsmiddelen
mogen niet, zelfs niet incidenteel, in het interne verkeer worden gebruikt,
behalve met het oog op de uitvoer van goederen uit het douanegebied van de
Gemeenschap. Op verpakkingsmiddelen die in gevulde staat zijn ingevoerd, is
dit verbod eerst van toepassing nadat zij van hun inhoud zijn ontdaan.
5. Verpakkingsmiddelen kunnen voor een periode van zes maanden onder
de regeling tijdelijke invoer worden geplaatst.
g)

Andere gevallen van tijdelijke invoer met volledige vrijstelling
Artikel 680

"M1 1. 3 Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer met volledige
vrijstelling van rechten bij invoer wordt toegestaan voor:

a) gietvormen, matrijzen, clichés, tekeningen, ontwerpen en andere
soortgelijke voorwerpen die bestemd zijn voor een in het douanegebied
van de Gemeenschap gevestigde persoon, wanneer ten minste 75 % van
de met behulp van deze voorwerpen verkregen produkten uit dit gebied
wordt uitgevoerd;
b) meet-, controle- en verificatie-instrumenten en andere soortgelijke
voorwerpen die bestemd zijn voor een in het douanegebied van de
Gemeenschap gevestigde persoon om tijdens een fabricageprocédé te
worden gebruikt, wanneer ten minste 75 % van de met behulp van deze
voorwerpen verkregen produkten uit dit gebied wordt uitgevoerd;
!M1

c) speciale gereedschappen en instrumenten die een in het douanegebied
van de Gemeenschap gevestigde persoon gratis ter beschikking worden
gesteld om te worden gebruikt bij de vervaardiging van in hun geheel uit
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te voeren goederen, voor zover deze speciale gereedschappen en
instrumenten eigendom blijven van een buiten het douanegebied van
de Gemeenschap gevestigde persoon;
!B

d) goederen van ongeacht welke aard waarop proeven, experimenten of
demonstraties zullen worden uitgevoerd, met inbegrip van proeven en
experimenten die noodzakelijk zijn voor typegoedkeuring, doch met
uitzondering van proeven, experimenten of demonstraties met winstoogmerk;
e) goederen van ongeacht welke aard waarmede proeven, experimenten of
demonstraties worden uitgevoerd, met uitzondering van proeven, experimenten of demonstraties met winstoogmerk;
!M1

f)

monsters of stalen, met andere woorden goederen die representatief zijn
voor een bepaalde groep reeds vervaardigde produkten of die als model
dienen voor te vervaardigen goederen, met uitzondering van identieke
goederen die in zodanige hoeveelheden door eenzelfde persoon worden
ingevoerd of aan eenzelfde geadresseerde worden verzonden dat zij, in
totaal, volgens de normale handelsgebruiken niet meer als monsters en
stalen kunnen worden beschouwd.

2. Gebruikmaking van de in lid 1 bedoelde regeling tijdelijke invoer wordt
toegestaan:
a)

a) indien de onder a), b), c) en f) van genoemd lid bedoelde goederen aan
een buiten het douanegebied van de Gemeenschap gevestigde persoon
toebehoren;

b) indien de onder f) van genoemd lid bedoelde monsters en stalen
uitsluitend worden ingevoerd om binnen het douanegebied van de
Gemeenschap te worden vertoond of gedemonstreerd met het oog op de
verwerving van orders voor soortgelijke goederen die in dit gebied zullen
worden ingevoerd. Zij mogen niet verkocht noch voor het normale
gebruik ervan worden aangewend, behalve voor demonstratiedoeleinden,
noch, zolang zij zich binnen het douanegebied van de Gemeenschap
bevinden, op enigerlei andere wijze worden gebruikt.
!B

Artikel 681
1. Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer met volledige vrijstelling
van rechten bij invoer wordt toegestaan voor vervangende produktiemiddelen.
2. De vervangende produktiemiddelen kunnen voor een periode van zes
maanden onder de regeling tijdelijk invoer worden geplaatst.
3. Onder „vervangende produktiemiddelen” wordt verstaan de instrumenten, apparaten en machines die, in afwachting van de levering of
reparatie van soortgelijke goederen, door de leverancier of hersteller tijdelijk
en gratis ter beschikking van een klant worden gesteld.
Artikel 682
1. Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer met volledige vrijstelling
van rechten bij invoer wordt toegestaan voor:
a)

tweedehands goederen die worden ingevoerd om te worden geveild;

b) goederen die worden ingevoerd in het kader van een koopovereenkomst
op proef;
!M6

c)

kunstwerken, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, die
worden ingevoerd om met het oog op een eventuele verkoop te worden
tentoongesteld;

!B

d) zichtzendingen van bont- en lederwerken, sieraden, tapijten en juwelen,
mits daarvan, vanwege hun bijzondere kenmerken, geen monsters kunnen
worden ingevoerd.
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2. De in lid 1, onder a), en c), genoemde goederen kunnen voor een periode
van 24 maanden, de in lid 1, onder b), genoemde goederen voor een periode
van zes maanden en de in lid 1, onder d), genoemde goederen voor een
periode van zes weken onder de regeling tijdelijke invoer worden geplaatst.
3.

Onder:

— „tweedehands goederen” wordt verstaan andere dan nieuw vervaardigde
goederen,
!M6

—

"C2 „kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten”, wordt verstaan 3 de goederen vermeld in bijlage 91 ter,

!B

— „zichtzendingen” wordt verstaan zendingen van goederen die de afzender
wil verkopen, terwijl de geadresseerde de goederen na onderzoek kan
kopen.

!M5

Artikel 683
Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van
rechten bij invoer wordt toegestaan voor:
a)

cinematografische films, belicht en ontwikkeld, positief, en andere
opgenomen dragers van beelden bestemd om te worden bekeken alvorens
commercieel in omloop te worden gebracht;

b) films, magnetische banden, magneetdraad en andere dragers van beelden
of geluid bestemd om van geluid te worden voorzien, te worden
nagesynchroniseerd of om daarvan kopieën te vervaardigen;
c)

films die de aard of werking van buitenlandse produkten of materialen
tonen, voor zover zij niet voor een openbare vertoning met winstoogmerk
zijn bestemd;

d) opgenomen dragers van gegevens die gratis worden toegezonden en zijn
bestemd om bij de geautomatiseerde verwerking van gegevens te worden
gebruikt;
e)

voorwerpen, met inbegrip van voertuigen, die wegens de aard ervan,
uitsluitend kunnen dienen om reclame voor een bepaald artikel of
propaganda voor een bepaald doel te maken.

!B

Artikel 684
1. Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer met volledige vrijstelling
van rechten bij invoer wordt toegestaan voor persoonlijke bezittingen en
goederen voor sportdoeleinden.
!M1

2.

Wordt verstaan onder:

a)

„reiziger”, iedere persoon bedoeld in artikel 236, punt A, onder 1);

b) „persoonlijke bezittingen”, alle nieuwe of gebruikte artikelen die een
reiziger redelijkerwijs tijdens de reis voor persoonlijk gebruik nodig kan
hebben, rekening houdend met de omstandigheden waaronder deze reis
plaatsvindt, met uitsluiting van goederen die voor commerciële doeleinden worden ingevoerd;
c)

„goederen voor sportdoeleinden”, sportartikelen en ander materiaal die
door reizigers tijdens sportwedstrijden of -demonstraties of tijdens
trainingen die binnen het douanegebied van de Gemeenschap plaatsvinden, worden gebruikt.

3. De wederuitvoer van persoonlijke goederen dient ten laatste te
geschieden op het tijdstip waarop degene die deze goederen heeft ingevoerd,
het douanegebied van de Gemeenschap verlaat.
Voor sportdoeleinden ingevoerde goederen kunnen voor een periode van
twaalf maanden onder de regeling tijdelijke invoer worden geplaatst.
4.

Een lijst van voorbeelden van deze goederen is opgenomen in bijlage 92.
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Artikel 684 bis
1. Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer met volledige vrijstelling
van rechten bij invoer wordt toegestaan voor toeristisch reclamemateriaal.
2. Onder „toeristisch reclamemateriaal” wordt verstaan, al het materiaal dat
ten doel heeft het publiek ertoe over te halen een vreemd land te bezoeken en
met name aldaar deel te nemen aan bijeenkomsten of evenementen van
culturele, religieuze, toeristische, sportieve of professionele aard.
3.

Een lijst van voorbeelden van dit materiaal is opgenomen in bijlage 93.
Artikel 685

1. Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer met volledige vrijstelling
van rechten bij invoer wordt toegestaan voor materiaal en levende dieren van
elke soort die voor de in bijlage 93 bis genoemde doeleinden worden
ingevoerd.
2. Gebruikmaking van de in lid 1 bedoelde regeling tijdelijke invoer wordt
toegestaan op voorwaarde:
a)

dat de dieren toebehoren aan een buiten het douanegebied van de
Gemeenschap gevestigde persoon;

b) dat het materiaal toebehoort aan een inwoner van een aan het
douanegebied van de Gemeenschap grenzend grensgebied;
c)

dat het materiaal en de trekdieren door een inwoner van een aan het
douanegebied van de Gemeenschap grenzend grensgebied worden
ingevoerd voor de exploitatie van onroerende goederen binnen het
douanegebied van de Gemeenschap, welke exploitatie de uitvoering van
landbouw- en van bosbouwwerkzaamheden, zoals het verslepen of
vervoeren van hout, alsook van werkzaamheden in de viskwekerij omvat.

3. Onder „grensgebied” wordt verstaan, onverminderd de overeenkomsten
ter zake, een gebied, waarvan de breedte, vanaf de grens in rechte lijn
gemeten, maximaal 15 kilometer bedraagt. Gemeenten die gedeeltelijk binnen
het grensgebied zijn gelegen, worden tot dat gebied gerekend onder
voorbehoud van de afwijkingen waarin ter zake kan zijn voorzien.
!B

Artikel 686
1. Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer met volledige vrijstelling
van rechten bij invoer wordt toegestaan voor welzijnsgoederen voor zeelieden.
2.

Onder:

— „welzijnsgoederen” wordt verstaan materiaal dat bestemd is voor de
activiteiten van zeelieden op cultureel, educatief, recreatief, godsdienstig
of sportief gebied,
— „zeelieden” wordt verstaan alle personen die aan boord van een schip
worden vervoerd en die belast zijn met taken in verband met de werking
of de dienst van dit schip op zee.
3. In bijlage 94 is de lijst opgenomen van goederen die als welzijnsgoederen
voor zeelieden zijn te beschouwen.
4. De in lid 1 bedoelde regeling tijdelijke invoer wordt toegestaan, voor
zover het materiaal:
a)

vanaf een schip in internationale zeevaart aan wal wordt gebracht om
door de bemanning tijdelijk aan land te worden gebruikt gedurende een
periode die niet langer is dan het verblijf van het schip in de haven;

b) voor een periode van twaalf maanden tijdelijk wordt ingevoerd om in
culturele of sociale instellingen te worden gebruikt. Onder „culturele of
sociale instellingen” wordt verstaan ontmoetingscentra, clubs en
recreatieruimten voor zeelieden die door officiële instanties of door
godsdienstige of andere instellingen zonder winstoogmerk worden
beheerd, alsmede plaatsen voor de eredienst waar regelmatig diensten
voor zeelieden worden gehouden.
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Artikel 687
Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van
rechten bij invoer wordt toegestaan voor diverse materialen die onder toezicht
en verantwoordelijkheid van een overheidsdienst worden gebruikt voor de
aanleg, de herstelling of het onderhoud van infrastructuurvoorzieningen van
algemeen belang in grensgebieden.
Artikel 688
1. Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer met volledige vrijstelling
van rechten bij invoer wordt toegestaan voor goederen die in bijzondere
situaties en zonder economische gevolgen tijdelijk in het douanegebied van de
Gemeenschap worden ingevoerd.
2. De incidentele tijdelijke invoer van goederen met een waarde van minder
dan 4 000 ecu, die niet langer dan drie maanden in het douanegebied van de
Gemeenschap blijven, wordt als een bijzondere situatie beschouwd zonder
economische gevolgen.
Artikel 689
1. Elke Lid-Staat kan besluiten om in plaats van gedeeltelijk vrijstelling als
bedoeld in artikel 142 van het Wetboek volledig vrijstelling te verlenen bij de
incidentele invoer van goederen in zijn gebied die aldaar niet langer dan drie
maanden zullen blijven.
2. Na onderzoek van de in artikel 746, lid 1, onder c), bedoelde
mededelingen in het Comité worden bepalingen vastgesteld om bepaalde
verrichtingen van de toepassing van lid 1 uit te sluiten, indien wordt
vastgesteld dat deze verrichtingen van invloed zijn op de concurrentievoorwaarden in de Gemeenschap dan wel de belangen van ondernemers in de
Gemeenschap schaden.
!M1

3. Goederen die op grond van dit artikel onder de regeling zijn geplaatst,
dienen, na afloop van de periode tijdens welke zij zich onder die regeling
bevonden, een nieuwe douanebestemming te krijgen of onder de regeling
tijdelijke invoer te worden geplaatst met gedeeltelijke vrijstelling van rechten
bij invoer.
Voor de eventuele vaststelling van het bedrag aan rechten dat in het kader van
de gedeeltelijke vrijstelling is verschuldigd, wordt de datum in aanmerking
genomen waarop de goederen op grond van lid 1 onder de regeling tijdelijke
invoer zijn geplaatst.
!B

Onderafdeling 2
Bijzondere bepalingen betreffende goederen die met gedeeltelijke vrijstelling van rechten onder de regeling kunnen worden geplaatst
Artikel 690
In bijlage 95 is de lijst opgenomen van goederen die overeenkomstig artikel
142, lid 2, van het Wetboek niet onder de regeling tijdelijke invoer met
gedeeltelijke vrijstelling van rechten bij invoer kunnen worden geplaatst.
Onderafdeling 3
Toekenning van de regeling
a) Normale procedure
Artikel 691
1. De aanvraag wordt ingediend overeenkomstig artikel 497, volgens het
model in bijlage 67/D, door de persoon aan wie de vergunning kan worden
verleend overeenkomstig de artikelen 86 en 138 van het Wetboek.
2.

a) De aanvraag wordt ingediend bij de douaneautoriteiten die daartoe
zijn aangewezen door de Lid-Staat waar de goederen zullen worden
gebruikt.
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b) Wanneer het voornemen bestaat de goederen in verschillende
Lid-Staten te gebruiken, kan één enkele vergunning worden aangevraagd. Deze aanvraag wordt ingediend bij de douaneautoriteiten
welke zijn aangewezen door de Lid-Staat waarin deze goederen voor
de eerste maal zullen worden gebruikt.
In dit geval moet de aanvraag alle gegevens bevatten met betrekking
tot het gebruik en de plaatsen waar de tijdelijk ingevoerde goederen
zullen worden gebruikt.
Artikel 692
1. Onverminderd artikel 695 wordt de vergunning verleend door de
autoriteiten waarbij de aanvraag overeenkomstig artikel 691, lid 2, is
ingediend, en opgesteld met inachtneming van artikel 500, volgens het model
in bijlage 68/D.
2. Wanneer artikel 691, lid 2, onder b), wordt toegepast, kan de vergunning
niet worden verleend zonder de instemming van de douaneautoriteiten die zijn
aangewezen door de Lid-Staten waarin de in de aanvraag vermelde plaatsen
zijn gelegen. De volgende procedure is van toepassing:
a)

De douaneautoriteiten waarbij de aanvraag is ingediend, stellen de
overige betrokken douaneautoriteiten in kennis van de aanvraag en de
ontwerp-vergunning waarin ten minste dienen te worden vermeld de
plaatsen waar de goederen zullen worden gebruikt, de handels- en/of
technische benaming, de voorziene hoeveelheid en waarde, het artikel op
basis waarvan gebruikmaking van de regeling wordt gevraagd, de toe te
passen identificatiemiddelen, de in punt 8 van de model-vergunning in
bijlage 68/D bedoelde douanekantoren, alsmede, in voorkomend geval,
welke regels in acht moeten worden genomen, onder andere ten einde te
verzekeren dat het controlekantoor over de nodige informatie beschikt;

b) De andere betrokken douaneautoriteiten delen, in voorkomend geval, zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee maanden na de toezending van de
aanvraag en de ontwerp-vergunning, mede dat er bezwaren bestaan;
c)

De onder a) bedoelde douaneautoriteiten kunnen de vergunning verlenen
indien zij binnen de onder b) bedoelde termijn geen mededeling hebben
ontvangen dat er bezwaren bestaan tegen de ontwerp-vergunning;

d) De Lid-Staat die de vergunning verleent, zendt daarvan een kopie aan alle
bovenbedoelde Lid-Staten.
De aldus verleende vergunningen zijn slechts van toepassing in de bovenbedoelde Lid-Staten.
De Lid-Staten delen aan de Commissie, die de overige Lid-Staten daaromtrent
inlicht, de namen en adressen mede van de aangewezen douaneautoriteiten
waaraan de onder a) bedoelde aanvraag en ontwerp-vergunnning moeten
worden gericht.
Artikel 693
De geldigheidsduur van de vergunning wordt per geval door de douaneautoriteiten vastgesteld, rekening houdend met de bijzondere behoeften van de
aanvrager van de vergunning.
Artikel 694
!M5
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1. Bij het verlenen van de vergunning stellen de daartoe aangewezen
douaneautoriteiten de termijn vast waarbinnen de invoergoederen een
douanebestemming dienen te volgen, rekening houdend, enerzijds, met de
termijnen die zijn voorgeschreven bij artikel 140, lid 2, van het Wetboek en de
artikelen 674, 679, 681, 682 en 684, en, anderzijds, met de tijd die nodig is
om het doel van de tijdelijke invoer te verwezenlijken.
2. Voor de toepassing van artikel 140, lid 3, van het Wetboek worden onder
uitzonderlijke omstandigheden verstaan alle gebeurtenissen waardoor de
goederen voor een langere tijd moeten worden gebruikt om het doel te
bereiken waarvoor zij tijdelijk werden ingevoerd.
3. Bij elke verlenging die de voorgeschreven termijn overschrijdt, wordt
rekening gehouden met de omstandigheden die de vergunninghouder hebben
verhinderd binnen de verplichte termijn weder uit te voeren.
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b)

Vereenvoudigde procedures
Artikel 695

1. Dit artikel kan worden toegepast wanneer het voorgenomen gebruik in
één enkele Lid-Staat zal plaatsvinden; het wordt toegepast wanneer het
gebruik in verscheidene Lid-Staten plaatsvindt en niet wordt verzocht om
toepassing van artikel 142, lid 1, van het Wetboek en de artikelen 688 en 689.
2. Wanneer de in artikel 76 van het Wetboek bedoelde vereenvoudigde
procedures voor de plaatsing onder de regeling niet worden toegepast, staat
het douanekantoor dat door de douaneautoriteiten is aangewezen om
vergunningen met gebruikmaking van de vereenvoudigde procedure te
verlenen, toe dat de aangifte tot plaatsing onder de regeling tegelijkertijd de
aanvraag voor de vergunning vormt.
In dit geval komt de vergunning tot stand door de aanvaarding van deze
aangifte, welke aanvaarding is onderworpen aan dezelfde voorwaarden als het
verlenen van een vergunning, daarbij inbegrepen de aanwijzing van het
controlekantoor, dat wordt vermeld in vak 44 van het formulier.
3. Bij de overeenkomstig lid 2 ingediende aangifte dient een door de
aangever opgesteld document te worden gevoegd waarin de hierna volgende
gegevens voorkomen, indien deze noodzakelijk zijn en zij niet kunnen worden
aangebracht in vak 44 van de in lid 2 bedoelde aangiften:
a)

de naam of handelsnaam en het adres van de aanvrager van de regeling,
wanneer deze niet tevens aangever is, en, in voorkomend geval, van de
eigenaar van de goederen;

b) de naam of handelsnaam en het adres van de gebruiker van de goederen,
wanneer deze niet tevens aanvrager of aangever is;
c)

het artikel op grond waarvan toepassing van de regeling wordt gevraagd;

d) de periode waarvoor de goederen naar verwachting onder de regeling
worden geplaatst;
e)

de plaats waar de goederen zullen worden gebruikt;

f)

of gebruik wordt gemaakt van de in de artikelen 713 en 714 bedoelde
procedures.

Artikel 498 is van overeenkomstige toepassing.
4.

Artikel 502 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 696

1. In de in artikel 229, lid 1, onder a) en c), bedoelde gevallen kan gebruik
worden gemaakt van de vereenvoudigde procedure voor het verlenen van een
vergunning, mits de aangever bij zijn mondelinge aangifte een lijst overlegt
waarin de volgende gegevens voorkomen:
a)

zijn naam en adres;

b) de handelsbenaming van de goederen;
c)

de waarde van deze goederen;

d) de periode gedurende welke de goederen naar verwachting in de
betrokken Lid-Staat zullen blijven;
e)

het aantal van elke soort goederen;

f)

in de in artikel 229, lid 1, onder a), vierde streepje, bedoelde gevallen de
plaats waar de goederen zullen worden gebruikt.

2. Deze lijst, die door de aanvrager wordt gedateerd en ondertekend, wordt
in tweevoud bij het douanekantoor ingediend; het douanekantoor tekent een
exemplaar af en geeft dit aan de betrokkene terug en behoudt het andere
exemplaar.
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De mondelinge aangifte tot plaatsing onder de regeling geldt als aanvraag van
een vergunning en de aftekening van de lijst door het douanekantoor geldt als
vergunning.
3. Een lijst die betrekking heeft op de in artikel 229, lid 1, eerste streepje,
bedoelde dieren en materialen kan in een zelfde jaar gebruikt worden bij elke
binnenkomst in het douanegebied van de Gemeenschap.
De lijst wordt elk jaar bij het bevoegde douanekantoor ingediend voordat voor
het eerst van de regeling tijdelijke invoer gebruik wordt gemaakt.
Artikel 697
1. De overlegging van het carnet ATA aan een door de douaneautoriteiten
aangewezen douanekantoor met het oog op het gebruik van de regeling
tijdelijke invoer geldt als indiening van de aanvraag om een vergunning en de
aanvaarding van dit carnet (strook tijdelijke invoer) geldt als vergunning om
van deze regeling gebruik te maken.
2. In bijlage 96 zijn de goederen vermeld die tijdelijk kunnen worden
ingevoerd volgens de in lid 1 bedoelde procedure.
3.

De douanekantoren aanvaarden uitsluitend carnets ATA:

a)

die zijn afgegeven in een van de landen die overeenkomstsluitende partij
zijn:

!M6

— bij de ATA-Overeenkomst of
— bij de Overeenkomst van Istanboel, welk land de aanbevelingen van
25 juni 1992 van de Internationale Douaneraad betreffende de
aanvaarding van carnets ATA en CPD in het kader van de tijdelijke
invoer heeft aanvaard binnen de in deze aanbevelingen vermelde
termijnen en op de daarin vermelde voorwaarden,
en door een maatschappij die deel uitmaakt van een internationale keten
van organisaties op het gebied van de zekerheidstelling, zijn geviseerd en
gegarandeerd. De lijst van deze landen en maatschappijen wordt door de
Commissie aan de Lid-Staten medegedeeld;
!B

b) waarop de verklaring van de douaneautoriteiten voorkomt in het daarvoor
bestemde vak op de omslag van het carnet,
en
c)

die geldig zijn in het douanegebied van de Gemeenschap.

!M1

Artikel 698
"M7 Voor de in artikel 684 bedoelde persoonlijke bezittingen en
1.
goederen voor sportdoeleinden wordt de regeling zonder schriftelijke of
mondelinge aanvraag of vergunning toegestaan. 3

!M5
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In dit geval wordt de in artikel 233 bedoelde handeling als een aanvraag tot
tijdelijke invoer beschouwd en het niet-optreden van de douaneautoriteiten als
een vergunning.
2. Wanneer het om een hoog bedrag aan rechten bij invoer en andere
heffingen en belastingen gaat, is lid 1 niet van toepassing op persoonlijke
bezittingen en op voor sportdoeleinden ingevoerde goederen.
De vereenvoudigde procedure van artikel 696 is van overeenkomstige
toepassing.

!B

Onderafdeling 4
Plaatsing van goederen onder de regeling
Artikel 699
1. Behalve wanneer de artikelen 695 tot en met 697 worden toegepast, wordt
de aangifte tot plaatsing van goederen onder de regeling tijdelijke invoer
ingediend bij een van de in de vergunning vermelde kantoren van plaatsing.
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2. Bij toepassing van de artikelen 695 en 696 wordt de in artikel 701
bedoelde aangifte of de lijst ingediend bij een van de aangewezen
douanekantoren.
!M1

3. Bij toepassing van artikel 697 geschiedt de overlegging van het carnet
ATA met het oog op de plaatsing van goederen onder de regeling tijdelijke
invoer bij een ter zake bevoegd kantoor van binnenkomst. Het kantoor van
binnenkomst vervult dan de functie van kantoor van plaatsing.
Wanneer evenwel:
a)

het ter zake bevoegde kantoor van binnenkomst niet in staat is na te gaan
of aan alle voorwaarden voor het gebruik van de regeling tijdelijke invoer
is voldaan,
of

b) het kantoor van binnenkomst niet bevoegd is de functie van kantoor van
plaatsing te vervullen,

!B

staat dit kantoor toe dat de goederen worden vervoerd onder dekking van het
als douanevervoerdocument dienst doende carnet ATA van het kantoor van
bestemming dat in staat is na te gaan of aan deze voorwaarde is voldaan.
4. De douaneautoriteiten van de Lid-Staten wijzen hun douanekantoren aan
als kantoor van plaatsing of als kantoor van binnenkomst dat als kantoor van
plaatsing dienst doet.

!M1

Artikel 700
1. Overeenkomstig artikel 88 van het wetboek is de plaatsing onder de
regeling tijdelijke invoer afhankelijk van het stellen van een zekerheid.
2. In afwijking van lid 1 zijn in bijlage 97 de gevallen vermeld waarin geen
zekerheid kan worden geëist om goederen onder de regeling tijdelijke invoer
te plaatsen.
Artikel 700 bis
1. Bij toepassing van artikel 691, lid 2, onder b), en van artikel 692, lid 2,
wordt bij het douanekantoor dat de vergunning tot plaatsing onder de regeling
heeft verleend, de zekerheid met het oog op de betaling van de douaneschuld
en van eventuele andere heffingen gesteld.
2. Wanneer de vergunning op grond van artikel 692 wordt afgegeven, met
gebruikmaking van de in artikel 713 bedoelde vereenvoudigde procedures en
de goederen bestemd zijn in verscheidene Lid-Staten te worden gebruikt,
worden deze door het subject van de regeling aan de douane medegedeeld.
3. De zekerheid wordt vrijgegeven door het douanekantoor dat de
vergunning heeft verleend, zodra het douanekantoor dat het in artikel 715,
lid 3, bedoelde inlichtingenblad oorspronkelijk heeft afgetekend, de door het
kantoor van aanzuivering afgetekende kopie van dit inlichtingenblad ontvangt
onder de voorwaarden van artikel 716, lid 2. Dit inlichtingenblad gaat, naar
gelang van het geval, vergezeld van:
— exemplaar 3 van de aangifte tot wederuitvoer,
— een kopie van het document waarmee de goederen een andere
douanebestemming hebben gekregen of een ander document waaruit
blijkt dat de goederen een andere douanebestemming hebben gekregen.
!B

a) Normale procedure
Artikel 701
1. De in artikel 699, leden 1 en 2, bedoelde aangifte wordt gedaan
overeenkomstig de artikelen 198 tot en met 252.
2. Onverminderd artikel 695 dient de omschrijving van de goederen op de in
lid 1 bedoelde aangifte overeen te stemmen met die in de vergunning.
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3. Bij toepassing van artikel 699, lid 3, vervult het kantoor van plaatsing de
volgende formaliteiten:
a)

het verifieert de gegevens in de vakken A tot en met G van de
invoerstrook;

b) het vult de stam en vak H van de invoerstrook in en vermeldt daarin,
onder meer, onder letter b) van dit vak, de termijn voor de wederuitvoer
van de goederen, die de geldigheidsduur van het carnet niet mag
overschrijden, onverminderd de bijzondere termijnen bedoeld in artikel
140, lid 2, van het Wetboek;
c)

het vermeldt de naam en het adres van het kantoor van plaatsing in vak H,
onder e), van de wederuitvoerstrook,
en

d) het behoudt de invoerstrook.
b)

Vereenvoudigde procedures
Artikel 702

De in artikel 76 van het Wetboek bedoelde vereenvoudigde procedures zijn
van toepassing overeenkomstig de artikelen 275 en 276.
Onderafdeling 5
Aanzuivering van de regeling
a)

Algemene bepalingen betreffende de in artikel 89 van het Wetboek
bedoelde douanebestemmingen
Artikel 703

Aan goederen die reeds met gedeeltelijke vrijstelling van rechten onder de
regeling tijdelijke invoer zijn geplaatst, kan slechts na betaling van het bedrag
dat uit hoofde van artikel 143 van het Wetboek eventueel verschuldigd is een
douanebestemming worden gegeven.
Artikel 704
1. De regeling tijdelijke invoer wordt geacht te zijn aangezuiverd voor de
goederen die met toepassing van artikel 673 zijn ingevoerd wanneer zij op de
plaats van het evenement zijn verbruikt of vernietigd of gratis aan het publiek
zijn uitgedeeld.
De aard van deze goederen en van de in artikel 673, lid 1, onder e), bedoelde
produkten moet evenwel overeenstemmen met de aard van het evenement, het
aantal bezoekers en het aandeel van de deelneming van de tentoonsteller aan
het evenement.
2. Lid 1 is niet van toepassing op alcoholische dranken, tabaksartikelen en
brandstoffen.
b)

Normale procedure
Artikel 705

1. Behalve wanneer de artikelen 695 tot en met 697 worden toegepast, wordt
de aangifte tot aanzuivering van de regeling tijdelijke invoer ingediend bij een
van de in de vergunning vermelde kantoren van aanzuivering.
!M7
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2. Bij toepassing van artikel 695 of 696 wordt de in lid 1 bedoelde aangifte
of de lijst, naar gelang van het geval, ingediend bij het douanekantoor dat de
vergunning heeft verleend.
3. Bij toepassing van artikel 697 wordt het carnet ATA overgelegd bij een
aangewezen kantoor van aanzuivering.
4. Het controlekantoor kan echter toestaan dat de in de leden 1 en 2
bedoelde aangifte bij een ander douanekantoor dan het in deze leden bedoelde
kantoor wordt ingediend.
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Artikel 706
1. De in artikel 705, leden 1 en 2, bedoelde aangifte wordt gedaan
overeenkomstig de bepalingen inzake de desbetreffende douanebestemming.
2. De omschrijving van de invoergoederen in de in lid 1 bedoelde aangifte
dient overeen te stemmen met die in de vergunning.
3. Bij toepassing van artikel 705, lid 3, vervult het kantoor van aanzuivering
de volgende formaliteiten:
a)

het vult de stam en vak H van de wederuitvoerstrook in;

b) het behoudt de wederuitvoerstrook en zendt deze onverwijld naar het in
vak H, onder e), van deze strook vermelde kantoor terug.
c)

Vereenvoudigde procedures
Artikel 707

De in artikel 76 van het Wetboek bedoelde vereenvoudigde procedures zijn
van toepassing overeenkomstig artikel 278.
Onderafdeling 6
Rechten en heffingen
Artikel 708
Overeenkomstig artikel 144, lid 1, van het Wetboek wordt voor het vaststellen
van de douaneschuld voor de in artikel 673 en artikel 682, lid 1, onder a), c)
en d), bedoelde goederen het tijdstip in aanmerking genomen waarop de
aangifte voor het vrije verkeer wordt aanvaard.
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Artikel 709
1. Het ontstaan van een douaneschuld voor goederen die voordien onder de
regeling tijdelijke invoer waren geplaatst, geeft aanleiding tot de betaling van
compenserende interesten over het bedrag van de verschuldigde rechten bij
invoer.
2.

Lid 1 is niet van toepassing:

a)

bij het ontstaan van een douaneschuld ingevolge artikel 201, lid 1, onder
b), van het Wetboek;

b) bij het ontstaan van een douaneschuld wanneer zekerheid in contant geld
is gesteld waarvan de hoogte overeenkomt met een van de bedragen van
de douaneschuld zoals bedoeld in artikel 192, lid 1, van het Wetboek;
c)

bij het ontstaan van een douaneschuld doordat goederen die voordien uit
hoofde van de artikelen 673, 678, 682, 684 of 684 bis onder de regeling
tijdelijke invoer waren geplaatst, in het vrije verkeer worden gebracht;

d) wanneer het bedrag van de compenserende interesten, berekend overeenkomstig lid 3, niet meer bedraagt dan 20 ecu per geval van ontstaan
van een douaneschuld;
e)

wanneer de vergunninghouder verzoekt goederen of produkten in het
vrije verkeer te mogen brengen en bewijst dat het door bijzondere
omstandigheden, die geen enkele nalatigheid of manipulatie van zijn kant
inhouden, onmogelijk of economisch onmogelijk is de goederen weder
uit te voeren onder de voorwaarden die hij bij het aanvragen van de
vergunning had voorzien en aangetoond. Artikel 589, lid 3, is van
overeenkomstige toepassing.

3.

a) De in aanmerking te nemen jaarlijkse interestpercentages zijn de
percentages die van kracht zijn op het tijdstip waarop de
douaneschuld ontstaat en zijn vastgesteld overeenkomstig artikel
589, lid 4, onder a).
b) De interesten worden toegepast per kalendermaand over de periode
tussen de eerste dag van de maand volgende op die waarin de
invoergoederen voor het eerst onder de regeling zijn geplaatst en de
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laatste dag van de maand waarin de douaneschuld ontstaat. De voor
de toepassing van compenserende interesten in aanmerking te nemen
periode kan niet minder dan één maand bedragen.
c) Het bedrag van de interesten wordt berekend op basis van de
verschuldigde rechten bij invoer, het onder a) bedoelde interestpercentage en de onder b) bedoelde periode.
!B

Artikel 710
Wanneer een overtreding of onregelmatigheid is begaan tijdens de periode van
of in verband met tijdelijke invoer onder geleide van een carnet ATA, zijn de
artikelen 454 en 455, alsmede de artikelen 458 tot en met 461 voor de
gevallen dat het carnet ATA wordt gebruikt als vervoerdocument, van
overeenkomstige toepassing op de invordering van de verschuldigde rechten
bij invoer.
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Artikel 710 bis
Indien goederen in het vrije verkeer worden gebracht in een andere Lid-Staat
dan in die waar zij onder de regeling zijn geplaatst, gaat de Lid-Staat waar de
goederen in het vrije verkeer worden gebracht over tot heffing van de rechten
bij invoer rekening houdend met de rechten die op het in artikel 715, lid 3,
genoemde inlichtingenblad INF 6 worden vermeld en overeenkomstig de daar
aangegeven wijze.
!B

Onderafdeling 7
Administratieve samenwerking
Artikel 711
Wanneer invoergoederen in een vrije zone of vrij entrepot of onder een van de
schorsingsregelingen worden geplaatst, waardoor de regeling tijdelijke invoer
wordt aangezuiverd, wordt in het vak dat voor de omschrijving van de
goederen is bestemd op het formulier met betrekking tot deze douanebestemming of, wanneer een vereenvoudigde procedure wordt toegepast, op het
gebruikte handelsdocument of in de administratie, naast de gegevens die voor
die regeling moeten worden vermeld, een van de volgende vermeldingen
aangebracht:
— Mercancías IT,
— MI-varer,
— V.V.-Waren,
— ΕµπορεBµατα ΠΕ,
— T.A. goods,
— Marchandises AT,
— Merci A.T.,
— TI-goederen,
— Mercadorias I.T.,
!A1

— VM-tavaroita — TI varor,
— TI varor.
!M5

Artikel 711 bis
Bij toepassing van artikel 90 van het Wetboek brengen de bevoegde
autoriteiten die de overdracht van de vergunning toestaan, op de vergunning
een in die zin luidende aantekening aan.
Deze overdracht beëindigt de regeling ten aanzien van de vorige begunstigde.
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Onderafdeling 8
Overbrengen van goederen
Artikel 712
1. Onverminderd de artikelen 713 en 714, vindt het vervoer van goederen
die binnen het douanegebied van de Gemeenschap worden overgebracht,
hetzij in het kader van de overdracht van een vergunning hetzij in het kader
van één enkele vergunning, plaats overeenkomstig de bepalingen inzake
extern communautair douanevervoer.
2. Het document voor extern communautair douanevervoer of het als
zodanig geldende document dient de uiterste datum voor de wederuitvoer en
een van de in artikel 711 genoemde vermeldingen te bevatten.
!M1

3. In afwijking van lid 1 mogen onder de regeling tijdelijke invoer
geplaatste goederen die van een carnet ATA vergezeld gaan binnen het
douanegebied van de Gemeenschap zonder het vervullen van douaneformaliteiten worden vervoerd tot de regeling wordt aangezuiverd. Artikel 452 is
van overeenkomstige toepassing.
!B

Artikel 713
1. De in artikel 712, lid 1, bedoelde goederen kunnen in het kader van één
enkele vergunning, op verzoek van belanghebbende, eveneens worden
vervoerd volgens de in de leden 3 en 4 van het onderhavige artikel
omschreven procedures voor het overbrengen.
2. Indien het gebruik van deze procedures voor het overbrengen van
goederen wordt toegestaan, wordt dit in de vergunning vermeld. Deze
procedures treden dan in de plaats van de procedures van de regeling extern
communautair douanevervoer.
3. De douaneautoriteiten staan toe dat goederen van het kantoor van
plaatsing tot aan het kantoor van aanzuivering worden overgebracht zonder
douaneformaliteiten, behoudens die bedoeld in artikel 715, lid 3, en zonder
beëindiging van de regeling tijdelijke invoer.
4. De vergunninghouder blijft aansprakelijk voor de overgebrachte goederen.
5. De vergunninghouder brengt de douaneautoriteiten vooraf op de hoogte
van de voorgenomen overbrenging van de goederen in de vorm en op de wijze
die door deze douaneautoriteiten zijn vastgesteld.
Artikel 714
1. Voor zover de regelmatigheid van de verrichtingen er niet door wordt
beïnvloed, kunnen de douaneautoriteiten onder de andere door haar vast te
stellen voorwaarden toestaan dat goederen zonder douaneformaliteiten
worden overgebracht van het kantoor van plaatsing naar de plaats van
gebruik en van een plaats van gebruik naar het kantoor van aanzuivering.
2. De belanghebbende dient het controlekantoor op de hoogte te brengen
van de wederuitvoer van onder de regeling tijdelijke invoer geplaatste
goederen door middel van de toezending van het aan hem overhandigde
exemplaar van de aangifte ten uitvoer.
Artikel 715
1. Bij toepassing van artikel 712 geven de douaneautoriteiten bij de
plaatsing van de goederen onder de regeling extern communautair douanevervoer het in lid 3 bedoelde inlichtingenblad af.
2. Bij toepassing van artikel 713 wordt het in lid 3 bedoelde inlichtingenblad afgegeven, hetzij op het tijdstip van plaatsing van de goederen onder de
regeling hetzij op het tijdstip waarop de vervoersbeweging een aanvang
neemt.
3. Het inlichtingenblad, hierna inlichtingenblad INF 6 genoemd, omvat een
origineel en twee kopieën. Het wordt gesteld op een formulier dat
overeenstemt met het model in bijlage 98.
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Artikel 716
1. Het inlichtingenblad INF 6 dient alle gegevens te bevatten die
noodzakelijk zijn voor de informatie van de douaneautoriteiten, waaronder:
— de datum waarop de invoergoederen onder de regeling tijdelijke invoer
zijn geplaatst;
— de op die datum vastgestelde heffingsgrondslagen;
— eventueel het bedrag aan rechten bij invoer dat reeds in het kader van de
gedeeltelijke vrijstelling is geïnd en de periode die voor deze heffing in
aanmerking is genomen.
2. Het origineel en een kopie van het inlichtingenblad INF 6 worden aan de
belanghebbende overhandigd; een kopie wordt door het douanekantoor dat
het blad heeft afgetekend, behouden; de andere kopie wordt door de
belanghebbende overgelegd bij het kantoor van aanzuivering; deze kopie
wordt, na aftekening door dit kantoor, door de belanghebbende teruggezonden
naar het kantoor dat het oorspronkelijk heeft afgetekend.
!M1

Onderafdeling 9
Verlenging van de geldigheidsduur van carnets ATA
Artikel 716 bis
1. Wanneer wordt verwacht dat de tijdelijke invoer langer zal duren dan de
geldigheidsduur van het carnet ATA, daar de houder ervan niet in staat is de
goederen weder uit te voeren, kan de instantie die dit carnet heeft afgegeven,
een vervangend carnet afgeven. Het oorspronkelijke carnet wordt door de
houder aan de instantie van afgifte teruggezonden.
2. Het vervangende carnet wordt aangeboden bij het bevoegde douanekantoor van de plaats waar de goederen zich bevinden. Dit kantoor verricht dan
de volgende formaliteiten:
a)

het zuivert het oorspronkelijke carnet door de wederuitvoerstrook
onverwijld aan het oorspronkelijke douanekantoor van tijdelijke invoer
te zenden;

b) het neemt het vervangende carnet in ontvangst en behoudt de invoerstrook na daarop de in het oorspronkelijke carnet genoemde wederuitvoertermijn te hebben vermeld, de eventuele verlenging daarvan,
alsmede het nummer van het oorspronkelijke carnet.
3. Bij de aanzuivering van de regeling tijdelijke invoer vervult het kantoor
van wederuitvoer de in artikel 706, lid 3, omschreven formaliteiten door de
wederuitvoerstrook van het vangende (SIC! vervangende) carnet onverwijld
aan het douanekantoor dat het vervangende carnet in ontvangst heeft
genomen, terug te zenden.
4. De instantie van afgifte is verantwoordelijk voor de afgifte van een
vervangend carnet. Indien de geldigheidsduur van een carnet ATA verloopt,
terwijl de houder ervan niet in staat is de goederen weder uit te voeren en de
instantie van afgifte weigert een vervangend carnet af te geven, eisen de
douaneautoriteiten dat de in de artikelen 691 tot en met 702 omschreven
douaneformaliteiten worden vervuld.
!B

Afdeling 3
Tijdelijke invoer van vervoermiddelen
Onderafdeling 1
Gevallen waarin en voorwaarden waaronder tijdelijke invoer met
volledige vrijstelling kan worden toegestaan
Artikel 717
Onverminderd artikel 718, lid 7, artikel 719, leden 10, onder b), en 11, artikel
721, lid 5, artikel 722, lid 3, en artikel 723, leden 3 en 7, mogen de in de
punten a) tot en met d) hieronder bedoelde vervoermiddelen niet worden
uitgeleend, verhuurd, verpand of overgedragen aan of ter beschikking gesteld
van een in de Gemeenschap gevestigde persoon.
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a)

Vervoermiddelen voor vervoer over de weg
Artikel 718

1. Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer wordt toegestaan voor
wegvoertuigen voor bedrijfsdoeleinden.
2. In dit artikel wordt onder „voertuigen” verstaan alle wegvoertuigen met
inbegrip van aanhangwagens die eraan kunnen worden gekoppeld.
3. Onverminderd lid 4 wordt het in lid 1 bedoelde gebruik van de regeling
tijdelijke invoer slechts toegestaan indien de voertuigen:
a)

worden ingevoerd door een buiten het douanegebied van de Gemeenschap gevestigde persoon of voor zijn rekening;

b) door deze persoon of voor zijn rekening voor bedrijfsdoeleinden worden
gebruikt;
c)

buiten het douanegebied van de Gemeenschap op naam van een buiten
dat gebied gevestigde persoon zijn geregistreerd. Indien de voertuigen
niet zijn ingeschreven wordt deze voorwaarde geacht te zijn vervuld
wanneer de voertuigen toebehoren aan een buiten het douanegebied van
de Gemeenschap gevestigde persoon,
en

d) uitsluitend worden gebruikt voor vervoer dat buiten het douanegebied van
de Gemeenschap begint of eindigt.
4. Een aanhangwagen die aan een voertuig is gekoppeld dat in het
douanegebied van de Gemeenschap is geregistreerd, kan onder de regeling
tijdelijke invoer worden geplaatst, zelfs indien niet aan de voorwaarden van
lid 3, onder a) en b), wordt voldaan.
5. De in lid 1 bedoelde voertuigen mogen op de in lid 3 bedoelde
voorwaarden in het douanegebied van de Gemeenschap verblijven gedurende
de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor de tijdelijke invoer werd
aangevraagd, zoals het aanvoeren, het opnemen of afzetten van passagiers, het
laden en lossen van goederen, vervoer en onderhoud.
6. Voor de toepassing van lid 3, onder a) en b), moeten personen die voor
rekening van een buiten het douanegebied van de Gemeenschap gevestigde
persoon handelen, door deze persoon zijn gemachtigd.
7.

In afwijking van lid 3:

a)

mogen voertuigen voor bedrijfsdoeleinden, op de in lid 6 bedoelde
voorwaarden, worden bestuurd door natuurlijke personen die in het
douanegebied van de Gemeenschap zijn gevestigd;

b) kunnen de douaneautoriteiten toestaan dat:
— een in het douanegebied van de Gemeenschap gevestigde persoon, in
uitzonderlijke gevallen, wegvoertuigen voor bedrijfsdoeleinden
invoert met gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer en deze
voor een beperkte, door de douaneautoriteiten voor elk afzonderlijk
geval vast te stellen periode, gebruikt;
— een in het douanegebied van de Gemeenschap gevestigde natuurlijke
persoon die in dienst is van een buiten dit gebied gevestigde persoon,
voor bedrijfsdoeleinden een voertuig die deze laatste persoon
toebehoort, invoert en gebruikt. Het onder de regeling tijdelijke
invoer geplaatste voertuig kan eveneens voor particuliere doeleinden
worden gebruikt wanneer dit gebruik slechts van bijkomstige en
incidentele aard is ten opzichte van het gebruik voor bedrijfsdoeleinden en in dit gebruik bij de arbeidsovereenkomst is voorzien;
c)

mogen voertuigen voor bedrijfsdoeleinden in het interne verkeer worden
gebruikt wanneer dit volgens de vervoerswetgeving, met name inzake de
toegang tot de vervoersmarkt en het uitoefenen van vervoersactiviteiten,
mogelijk is.
Artikel 719

1. Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer wordt toegestaan voor
voertuigen voor het vervoer over de weg voor particulier gebruik.

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 262
!B

2. In dit artikel wordt onder „voertuigen” verstaan alle wegvoertuigen met
inbegrip van caravans en aanhangwagens die aan een motorvoertuig kunnen
worden gekoppeld.
3. Voor het in lid 1 bedoelde gebruik van de regeling tijdelijke invoer geldt
als voorwaarde dat de voertuigen:
a)

worden ingevoerd door buiten het douanegebied van de Gemeenschap
gevestigde personen;

b) door die personen voor particuliere doeleinden worden gebruikt,
en
c)

buiten het douanegebied van de Gemeenschap op naam van een buiten
dat gebied gevestigde persoon zijn geregistreerd. Indien deze voertuigen
niet zijn geregistreerd, wordt deze voorwaarde geacht te zijn vervuld
wanneer de voertuigen toebehoren aan een buiten het douanegebied van
de Gemeenschap gevestigde persoon.

4.

In afwijking van lid 3:

a)

kan gebruikmaking van de regeling eveneens worden toegestaan voor
niet-communautaire voertuigen wanneer deze voertuigen in het douanegebied van de Gemeenschap, met het oog op de wederuitvoer, in een
categorie „bijzondere kentekens” worden opgenomen, waarbij de
kentekenplaat aan een buiten het douanegebied van de Gemeenschap
gevestigde persoon wordt toegekend;

b) kunnen de douaneautoriteiten toestaan dat een in het douanegebied van
de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon, die in dienst is van een
buiten dat gebied gevestigde persoon, hetzij voor privédoeleinden hetzij
voor de uitoefening van een andere dan de in het kader van
bedrijfsdoeleinden omschreven bezoldigde activiteit, een aan deze laatste
persoon toebehorend voertuig gebruikt, voor zover in dit gebruik bij de
arbeidsovereenkomst is voorzien.
5. In de volgende gevallen kan eveneens van de regeling tijdelijke invoer
gebruik worden gemaakt:
a)

wanneer een persoon een voertuig voor particulier gebruik dat is
ingeschreven in het land waar hij zijn normale verblijfplaats heeft,
regelmatig binnen het douanegebied van de Gemeenschap gebruikt om
het traject van zijn verblijfplaats naar zijn plaats van tewerkstelling en
omgekeerd af te leggen. Voor dit gebruik van de regeling gelden geen
andere tijdsbeperkingen;

b) wanneer een student een voertuig voor particulier gebruik dat is
ingeschreven in het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, binnen
het douanegebied van de Gemeenschap gebruikt waar hij uitsluitend
verblijft om te studeren.
6. Onverminderd lid 5, onder a), kunnen de in lid 1 bedoelde voertuigen in
het douanegebied van de Gemeenschap verblijven:
a)

gedurende een al dan niet onderbroken duur van zes maanden per tijdvak
van twaalf maanden;

b) gedurende het verblijf van de student binnen het douanegebied van de
Gemeenschap in het in lid 5, onder b), bedoelde geval.
7. Lid 5, onder b), en lid 6, onder b), zijn van overeenkomstige toepassing in
het geval van personen die met een opdracht van een bepaalde duur zijn
belast.
8. Voor de toepassing van lid 3, onder a) en b), mogen voertuigen voor
particulier gebruik na invoer in het douanegebied van de Gemeenschap
slechts met het oog op een onmiddellijke wederuitvoer worden verhuurd,
uitgeleend of ter beschikking gesteld of, indien zij op het tijdstip van de
invoer waren verhuurd, uitgeleend of ter beschikking gesteld, opnieuw worden
verhuurd of onderverhuurd, of ten tweede male worden uitgeleend of ter
beschikking gesteld.
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9. Met toepassing van lid 8 mogen voertuigen voor particulier gebruik die
eigendom zijn van een buiten het douanegebied van de Gemeenschap
gevestigde verhuuronderneming opnieuw worden verhuurd aan een buiten dat
gebied gevestigde natuurlijke persoon met het oog op de wederuitvoer binnen
een termijn die aan het oordeel van de douaneautoriteiten wordt overgelaten,
wanneer deze voertuigen zich bij afloop van het huurcontract in het
douanegebied van de Gemeenschap bevinden.
10. In afwijking van lid 8:
a)

mogen de echtgenoot en de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande en
neergaande lijn van een buiten het douanegebied van de Gemeenschap
gevestigde persoon, die hun gewone verblijfplaats buiten dit gebied
hebben, ook gebruik maken van het voertuig voor particulier gebruik van
deze persoon, dat onder de regeling tijdelijke invoer is geplaatst;

!M1

b) kan een voertuig voor particulier gebruik dat onder de regeling tijdelijke
invoer is geplaatst, door een binnen het douanegebied van de
Gemeenschap gevestigde natuurlijk persoon ook incidenteel worden
gebruikt, wanneer deze handelt voor rekening en in opdracht van het
subject van de regeling die zich binnen dit gebied bevindt.
!B

11. In afwijking van artikel 717:
a)

wordt de in lid 9 bedoelde mogelijkheid tot gebruikmaking van de
regeling tijdelijke invoer uitgebreid tot natuurlijke personen die in het
douanegebied van de Gemeenschap zijn gevestigd. De voertuigen mogen
eveneens buiten het douanegebied van de Gemeenschap worden gebracht
door een in dit gebied woonachtige werknemer van de verhuuronderneming;

b) mag een in het douanegebied van de Gemeenschap gevestigde natuurlijke
persoon buiten dit gebied een voertuig voor particulier gebruik dat aan de
voorwaarden in lid 3, onder c), voldoet, huren of lenen ten einde terug te
keren naar de Lid-Staat waar hij woonachtig is. De termijn voor de
wederuitvoer van het voertuig wordt door de douaneautoriteiten
vastgesteld rekening houdend met de bijzondere omstandigheden van
elk geval;
c)

kunnen de douaneautoriteiten toestaan dat de in lid 4 bedoelde
mogelijkheid tot gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer wordt
uitgebreid tot in het douanegebied van de Gemeenschap gevestigde
natuurlijke personen die hun normale verblijfplaats op korte termijn naar
een derde land overbrengen, voor zover:
— de betrokkene met elk middel dat deze autoriteiten toelaten het
bewijs levert dat hij inderdaad van verblijfplaats verandert,
— het voertuig binnen drie maanden na registratie wordt uitgevoerd.

12. Voor de toepassing van lid 6, onder a), stelt het subject van de regeling
tijdelijke invoer de douaneautoriteiten ervan in kennis indien hij het verblijf
van een onder de regeling tijdelijke invoer geplaatst voertuig in het
douanegebied van de Gemeenschap wenst te onderbreken en neemt hij de
maatregelen die deze douaneautoriteiten nodig achten om te beletten dat het
voertuig gedurende deze onderbreking wordt gebruikt.
Artikel 720
1. Artikel 719, met uitzondering van lid 12, is van overeenkomstige
toepassing op rij- en trekdieren en hun bespanning die het douanegebied van
de Gemeenschap binnenkomen.
2. De in lid 1 bedoelde dieren en hun bespanning mogen voor een periode
van drie maanden in het douanegebied van de Gemeenschap verblijven.
b) Vervoermiddelen voor vervoer per spoor
Artikel 721
1. Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer wordt toegestaan voor
vervoermiddelen voor vervoer per spoor.
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2. In dit artikel wordt onder „vervoermiddel voor vervoer per spoor”
verstaan tractiemateriaal, motortreinen en motorwagens en alle soorten
wagons voor personen- en goederenvervoer.
3. Voor het in lid 1 bedoelde gebruik van de regeling tijdelijke invoer geldt
als voorwaarde dat de vervoermiddelen voor vervoer per spoor:
a)

aan buiten het douanegebied van de Gemeenschap gevestigde personen
toebehoren;

b) bij een spoorwegnet buiten het douanegebied van de Gemeenschap zijn
geregistreerd.
4. Vervoermiddelen voor vervoer per spoor mogen gedurende een periode
van twaalf maanden in het douanegebied van de Gemeenschap verblijven.
5.

In afwijking van artikel 717:

a)

kunnen vervoermiddelen voor vervoer per spoor ter beschikking worden
gesteld van een in het douanegebied van de Gemeenschap gevestigde
persoon, voor zover zij gezamenlijk worden gebruikt krachtens de
overeenkomst dat ieder net het materieel van een ander net onder
dezelfde voorwaarden als zijn eigen materieel kan gebruiken;

b) kunnen de douaneautoriteiten in uitzonderlijke gevallen toestaan dat een
in het douanegebied van de Gemeenschap gevestigde persoon onder de
regeling tijdelijke invoer geplaatste goederenwagons invoert en voor een
beperkte, door de douaneautoriteiten voor elk afzonderlijk geval vast te
stellen, periode gebruikt.
c) Vervoermiddelen voor vervoer door de lucht
Artikel 722
1. Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer wordt toegestaan voor
vervoermiddelen voor vervoer door de lucht.
2. De in lid 1 bedoelde vervoermiddelen mogen in het douanegebied van de
Gemeenschap verblijven gedurende de tijd die nodig is om het doel te
bereiken waarvoor de tijdelijke invoer werd aangevraagd, zoals het aanvoeren,
het opnemen of afzetten van passagiers, het laden en lossen van goederen,
vervoer en onderhoud.
3. Artikel 718, leden 6 en 7, is van overeenkomstige toepassing op
vervoermiddelen voor het vervoer door de lucht voor bedrijfsdoeleinden. De
douaneautoriteiten kunnen in uitzonderlijke gevallen toestaan dat een in het
douanegebied van de Gemeenschap gevestigde persoon onder de regeling
tijdelijke invoer luchtvaartuigen invoert en voor een beperkte, door de
douaneautoriteiten voor elk afzonderlijk geval vast te stellen, periode
gebruikt.
4. Wanneer de in lid 1 bedoelde vervoermiddelen voor particulier vervoer
door de lucht worden gebruikt, is artikel 719, lid 3, van toepassing.
5. De in lid 4 bedoelde vervoermiddelen mogen voor een al dan niet
onderbroken duur van zes maanden per tijdvak van twaalf maanden in het
douanegebied van de Gemeenschap verblijven.
6. Artikel 719, leden 8 tot en met 12, is van overeenkomstige toepassing op
vervoermiddelen voor vervoer door de lucht voor particulier gebruik.
d) Vervoermiddelen voor vervoer over zee of over de binnenwateren
Artikel 723
1. Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer wordt toegestaan voor
vervoermiddelen voor vervoer over zee of over de binnenwateren.
2. De in lid 1 bedoelde vervoermiddelen mogen in het douanegebied van de
Gemeenschap verblijven gedurende de tijd die nodig is om het doel te
bereiken waarvoor de tijdelijke invoer werd aangevraagd, zoals het aanvoeren,
de in- of ontscheping van passagiers, het laden en lossen van goederen,
vervoer en onderhoud.
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3. Artikel 718, leden 6 en 7, is van overeenkomstige toepassing op
vervoermiddelen voor vervoer over zee en over de binnenwateren voor
bedrijfsdoeleinden. De douaneautoriteiten kunnen in uitzonderlijke gevallen
toestaan dat een in het douanegebied van de Gemeenschap gevestigde persoon
onder de regeling tijdelijke invoer geplaatste schepen invoert en voor een
beperkte, door de douaneautoriteiten voor elk afzonderlijk geval vast te
stellen, periode gebruikt.
4. Wanneer de in lid 1 bedoelde vervoermiddelen voor particulier vervoer
over zee of over de binnenwateren worden gebruikt, is artikel 719, lid 3, van
toepassing.
5. De in lid 4 bedoelde vervoermiddelen mogen voor een al dan niet
onderbroken duur van zes maanden per tijdvak van twaalf maanden in het
douanegebied van de Gemeenschap verblijven.
6. Artikel 719, leden 8 tot en met 12, is van overeenkomstige toepassing op
vervoermiddelen voor vervoer over zee of over de binnenwateren voor
particulier gebruik.
7. In afwijking van artikel 717 kunnen de douaneautoriteiten in uitzonderlijke gevallen, waarin voor particulier gebruik bestemde vaartuigen voor
vervoer over de binnenwateren niet kunnen worden afgemeerd wegens de
ontoereikende infrastructuur van aan meren gelegen havens buiten het
douanegebied van de Gemeenschap, toestaan dat een in het douanegebied van
de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon een onder de regeling
tijdelijke invoer geplaatst schip invoert, dat gebruikt wordt in het communautaire deel van een meer dat zowel in de Gemeenschap als in het land
van registratie van het vaartuig is gelegen. De belanghebbende dient, met alle
middelen die de douaneautoriteiten toelaten, het bewijs te leveren dat de
infrastructuur van bedoelde havens aan dit meer ontoereikend is.
e)

Laadborden
Artikel 724

1. Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer wordt toegestaan voor
laadborden.
2. Laadborden die geïdentificeerd kunnen worden, mogen voor een periode
van twaalf maanden in het douanegebied van de Gemeenschap verblijven,
welke termijn op verzoek van belanghebbende kan worden ingekort.
3. Andere dan de in lid 2 bedoelde laadborden mogen voor een periode van
zes maanden in het douanegebied van de Gemeenschap verblijven, welke
termijn op verzoek van belanghebbende kan worden ingekort.
f) Containers
Artikel 725
1. Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer wordt toegestaan voor
containers die zijn goedgekeurd voor vervoer onder douaneverzegeling of die
alleen van merktekens zijn voorzien, indien zij voor rekening van hun
eigenaars of exploitanten of de vertegenwoordigers van dezen het douanegebied van de Gemeenschap binnenkomen.
2. Andere dan de in lid 1 bedoelde containers kunnen onder de regeling
tijdelijke invoer worden geplaatst indien de douaneautoriteiten van de
Lid-Staat waar de regeling wordt aangevraagd dit toestaan.
3. De onder de regeling tijdelijke invoer geplaatste containers mogen voor
een periode van twaalf maanden in het douanegebied van de Gemeenschap
verblijven.
4. De onder de regeling tijdelijke invoer geplaatste containers kunnen in het
interne verkeer worden gebruikt alvorens zij weer uit het douanegebied van de
Gemeenschap worden uitgevoerd. De containers mogen echter tijdens elk
verblijf in een Lid-Staat één enkele keer worden gebruikt voor het vervoer
van goederen die binnen het grondgebied van die Lid-Staat worden geladen
en gelost, wanneer de containers in die Lid-Staat anders leeg vervoerd zouden
moeten worden.
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5. Onverminderd artikel 729, lid 1, kunnen toebehoren en de normale
uitrusting van containers worden ingevoerd, hetzij met een container om
afzonderlijk of met een andere container weder te worden uitgevoerd, hetzij
afzonderlijk om met een container weder te worden uitgevoerd.
Artikel 726
1. Artikel 725, lid 1, is van toepassing op al dan niet voor vervoer onder
douaneverzegeling goedgekeurde containers waarop, op een daartoe geschikte
en goed zichtbare plaats en op duurzame wijze, de volgende gegevens zijn
aangebracht:
a)

de naam van de eigenaar of exploitant;

b) de merken of nummers die de eigenaar of exploitant aan de container
heeft toegekend;
c)

de tarra van de container, met inbegrip van de vaste uitrusting, en

d) het land waar de container thuishoort.
De vermelding onder c) behoeft echter niet te worden aangebracht op
wissellaadkisten die bij het gecombineerde rail-wegvervoer worden gebruikt
en de vermelding onder d) niet op containers die in het luchtverkeer worden
gebruikt.
2. Het land waar de container thuishoort kan voluit worden geschreven,
worden aangegeven door middel van de ISO alfa-2-landencode van de
internationale norm ISO 3166, het landenkenteken voor motorvoertuigen die
aan het internationale wegverkeer deelnemen, of, in geval van wissellaadkisten die bij het gecombineerde rail-wegvervoer worden gebruikt, door middel
van cijfers. De naam van de eigenaar of exploitant kan voluit worden
geschreven of worden afgekort, indien deze afkorting door veelvuldig gebruik
voldoende bekend is. Emblemen en vlaggen mogen niet worden gebruikt.
3. De overeenkomstig de leden 1 en 2 gemerkte container die in een
Lid-Staat thuishoort, wordt geacht aan de voorwaarden in de artikelen 9 en 10
van het Verdrag te voldoen.
De begunstigde van de regeling dient echter de douanestatus van de container
aan te geven, indien de douaneautoriteiten van de Lid-Staat waar de container
verblijft hierom verzoeken.
Artikel 727
1. Containers worden geacht te zijn goedgekeurd voor vervoer onder
douaneverzegeling wanneer:
a)

daarop, naast de in artikel 726, lid 1, bedoelde gegevens, op een
goedkeuringsplaat ook de hierna genoemde zijn aangebracht, overeenkomstig de voorschriften in lid 2:
— het door de fabrikant toegekende volgnummer (fabrieksnummer) en
— indien zij per prototype zijn goedgekeurd, de identificatienummers
of -letters van het type;

b) zij aan de in lid 2 bedoelde technische voorschriften voldoen;
c)

zij door een Lid-Staat of door een van de in bijlage 99 genoemde landen
overeenkomstig de in lid 2 bedoelde procedures zijn goedgekeurd.

2. De technische voorschriften die van toepassing zijn op containers die tot
het vervoer onder douaneverzegeling kunnen worden toegelaten en de
procedures voor de goedkeuring van deze containers stemmen respectievelijk
overeen met het eerste en het tweede deel van bijlage 7 van de TIR-overeenkomst die een bijlage vormen bij Verordening (EEG) nr. 2112/78 van de
Raad (1). Elke in werking getreden wijziging van bijlage 7 van de
TIR-overeenkomst geldt eveneens voor onderhavige verordening.
Deze voorschriften worden toegepast volgens de toelichting in het derde deel
van genoemde bijlage 7.
(1) PB nr. L 252 van 28. 9. 1978, blz. 1.
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3. Wanneer wordt vastgesteld dat goedgekeurde containers niet aan de in lid
2 bedoelde technische eisen voldoen of wanneer een container een ernstig
gebrek vertoont en derhalve niet meer aan de normen beantwoordt op grond
waarvan hij voor het vervoer onder douaneverzegeling werd goedgekeurd,
handelt het douanekantoor overeenkomstig bijlage 100.
Artikel 728
Artikel 725, lid 4, wordt toegepast met inachtneming van de verklarende
aantekening in bijlage 101.
g)

Reserveonderdelen, toebehoren en normale uitrusting
Artikel 729

1. Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer wordt toegestaan voor
reserveonderdelen, toebehoren en normale uitrusting, met inbegrip van
benodigdheden om goederen te stouwen, te borgen of te beschermen, die
samen met of los van de vervoermiddelen waarvoor zij zijn bestemd, worden
ingevoerd.
2. De reserveonderdelen die samen met dan wel los van de vervoermiddelen
waarvoor zij zijn bestemd, worden ingevoerd, mogen uitsluitend worden
gebruikt voor kleine reparaties of voor het normale onderhoud van deze
vervoermiddelen.
3. De normale onderhoudsbeurten en reparaties van vervoermiddelen die
tijdens de reis naar of in het douanegebied van de Gemeenschap nodig zijn
geworden, vormen geen wijziging in de zin van artikel 137 van het Wetboek
en kunnen worden uitgevoerd terwijl de vervoermiddelen onder de regeling
tijdelijke invoer zijn geplaatst.
Onderafdeling 2
Toekenning van de regeling
a)

Algemeen

Artikel 730
Behalve wanneer de artikelen 724 en 725 worden toegepast en onverminderd
artikel 728, wordt de regeling toegestaan voor vervoermiddelen zonder
schriftelijke aanvraag of vergunning.
In dit geval wordt het in artikel 233 bedoelde document beschouwd als een
aanvraag tot tijdelijke invoer en het niet handelen van de douaneautoriteiten
als vergunning.
Artikel 731
De in artikel 724, lid 2, bedoelde laadborden en de in artikel 725, lid 1,
bedoelde containers kunnen onder de regeling worden geplaatst volgens de in
artikel 730 bedoelde procedure, voor zover de begunstigde van de regeling:
a)

in het douanegebied van de Gemeenschap vertegenwoordigd is en aan de
daartoe aangewezen douaneautoriteiten van de Lid-Staat waar de
laadborden of containers zich bevinden de gegevens mededeelt aan de
hand waarvan deze vertegenwoordiging kan worden geïdentificeerd en de
reikwijdte van deze vertegenwoordiging kan worden vastgesteld;

b) op verzoek van de daartoe aangewezen douaneautoriteiten van de
Lid-Staat waar de laadborden of containers zich bevinden, mededeelt
waar en wanneer de laadborden of containers het douanegebied van de
Gemeenschap zijn binnengekomen, waar en wanneer deze het douanegebied van de Gemeenschap zullen verlaten en welke de bewegingen
van deze laadborden en containers in dit gebied zijn.
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b) Bijzondere gevallen
Artikel 732
1. Ten einde van de regeling tijdelijke invoer gebruik te kunnen maken op
grond van artikel 724, lid 3, of artikel 725, lid 2, dient de exploitant of zijn
vertegenwoordiger een aanvraag in bij het bevoegde douanekantoor van de
Lid-Staat waar de onder de regeling te plaatsen laadborden of containers het
douanegebied van de Gemeenschap binnenkomen.
2. De aanvraag wordt schriftelijk gedaan in een door de douaneautoriteiten
aanvaarde vorm en bevat:
a)

naam, handelsnaam en adres van de exploitant of zijn vertegenwoordiger;

b) de verbintenis om de bepalingen in artikel 731, onder b), na te leven;
c)

in het in artikel 724, lid 3, bedoelde geval: aantal en omschrijving van de
laadborden.

3. De aanvraag kan een globale aanvraag zijn en betrekking hebben op
verscheidene verrichtingen in het kader van de regeling tijdelijke invoer.
4. Er behoeft geen aanvraag te worden ingediend wanneer slechts eenmaal
van de regeling tijdelijke invoer gebruikt wordt gemaakt. In plaats daarvan
wordt de in artikel 736, lid 1, onder b), bedoelde lijst overgelegd.
Artikel 733
1. Het douanekantoor waar de aanvraag wordt ingediend beslist hierop en
geeft in voorkomend geval een vergunning tijdelijke invoer af, hierna
„vergunning” genoemd.
2. De vergunning wordt slechts verleend voor containers die bij wederuitvoer geïdentificeerd kunnen worden.
3. De vergunning wordt ondertekend door het bevoegde douanekantoor dat
een afschrift ervan bewaart. Er wordt onder andere in vermeld op welke wijze
de exploitant de in artikel 731, onder b), bedoelde gegevens dient te
verstrekken.
4. De vergunning kan een globale vergunning zijn en betrekking hebben op
verscheidene verrichtingen in het kader van de regeling tijdelijke invoer.
5. Voor één enkele verrichting in het kader van de regeling tijdelijke invoer
geldt de aanvaarding door de douaneautoriteiten van de in artikel 736, lid 1,
onder b), bedoelde lijst als vergunning.
c)

De in artikel 140 van het Wetboek bedoelde termijnen
Artikel 734

Voor de toepassing van artikel 140, lid 3, van het Wetboek is artikel 694, lid 2,
van toepassing op vervoermiddelen. Wanneer de begunstigde van de regeling
aantoont dat de in artikel 724, leden 3 en 4, bedoelde laadborden of de in
artikel 725, leden 1 en 2, bedoelde containers gedurende een bepaalde periode
niet werden gebruikt, wordt dit als een uitzonderlijke omstandigheid
beschouwd op grond waarvan de termijn kan worden verlengd.
Onderafdeling 3
Plaatsing van goederen onder de regeling
Artikel 735
1. Vervoermiddelen worden onder de regeling tijdelijke invoer geplaatst
overeenkomstig artikel 232, lid 1.
2. Wanneer vervoermiddelen onder de regeling tijdelijke invoer worden
geplaatst zonder dat hiervoor aangifte wordt gedaan, behoeft geen zekerheid
te worden gesteld.
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Artikel 736
1. In afwijking van artikel 735, lid 1, wordt, wanneer het controlekantoor,
op het tijdstip dat vervoermiddelen onder de regeling worden geplaatst of ter
gelegenheid van een controle, van oordeel is dat er ernstig gevaar bestaat dat
aan de verplichting tot wederuitvoer niet zal worden voldaan, de regeling
tijdelijke invoer slechts toegestaan:
a)

na indiening van een aangifte overeenkomstig artikel 205, lid 1, of van
een document dat bij een in artikel 205, lid 3, bedoelde internationale
overeenkomst is vastgesteld;

b) wanneer het containers betreft, na de in artikel 229, lid 1, bedoelde
mondelinge aangifte en overlegging van een lijst,
waarin worden vermeld:
i)

de naam, handelsnaam en het adres van de exploitant of zijn
vertegenwoordiger;

ii) hoe de containers geïdentificeerd kunnen worden;
iii) het aantal containers en de aard en de hoeveelheid van de normale
reserveonderdelen, het toebehoren en de uitrusting.
2. In afwijking van artikel 735, lid 1, dienen voor het in artikel 729, lid 1,
bedoelde materiaal dat gescheiden van de vervoermiddelen waarvoor het
bestemd is wordt ingevoerd, de in lid 1, onder a), bedoelde formaliteiten te
worden vervuld, onverminderd verdergaande vereenvoudigingsmaatregelen
waarin in de geldende overeenkomsten wordt voorzien.
3. In afwijking van artikel 735, lid 2, wordt zekerheidstelling geëist wanneer
het controlekantoor van oordeel is dat lid 1 van toepassing is en dat de
betaling van een eventuele douaneschuld niet met zekerheid is gewaarborgd.
Artikel 737
1. Wanneer goederen ter aanzuivering van de regeling actieve veredeling
onder de regeling tijdelijke invoer worden geplaatst, worden de onder de
eerstgenoemde regeling verkregen vervoermiddelen gelijkgesteld met vervoermiddelen die het douanegebied van de Gemeenschap binnenkomen.
2. De in lid 1 bedoelde vervoermiddelen worden op de datum waarop zij
voor het eerst onder de regeling tijdelijke invoer worden gebruikt onder die
regeling geplaatst.
3. Met het oog op het opstellen van de zuiveringsafrekening in het kader van
de regeling actieve verdeling geeft de begunstigde van de regeling tijdelijke
invoer aan de vergunninghouder actieve veredeling een verklaring af ter
vervanging van de in artikel 595, lid 3, bedoelde documenten.
Onderafdeling 4
Aanzuivering van de regeling
Artikel 738
Onderdelen die bij het onderhoud of de herstelling zijn vervangen en
beschadigde onderdelen of onderdelen die gebreken vertonen, dienen een van
de voor de invoergoederen toegelaten douanebestemmingen te krijgen.
Artikel 739
Wat de in artikel 721 bedoelde vervoermiddelen voor vervoer per spoor en de
in artikel 724 bedoelde laadborden betreft die uit hoofde van een
overeenkomst gezamenlijk worden gebruikt, wordt de regeling eveneens
aangezuiverd wanneer vervoermiddelen voor vervoer per spoor van dezelfde
soort of laadborden van dezelfde soort of van vergelijkbare waarde als die
welke aan een in het douanegebied van de Gemeenschap gevestigde persoon
ter beschikking zijn gesteld, een toegelaten douanebestemming volgen.
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Artikel 740
1. De aanzuivering van de regeling tijdelijke invoer voor vervoermiddelen
die overeenkomstig artikel 735 onder de regeling zijn geplaatst geschiedt:
a)

bij wederuitvoer, overeenkomstig artikel 232, lid 2;

b) bij aangifte voor elke andere douanebestemming, overeenkomstig de
bepalingen inzake aangifte voor de desbetreffende douanebestemming.
2. De aanzuivering van de regeling tijdelijke invoer voor de vervoermiddelen waarop artikel 736 is toegepast, geschiedt door de in artikel 736
bedoelde aangifte of het in dit artikel bedoelde document samen met het
vervoermiddel aan te bieden bij het douanekantoor binnen de daartoe door het
douanekantoor waar het document is overgelegd of de aangifte wordt
ingediend, vastgestelde termijnen.
Onderafdeling 5
Slotbepalingen
Artikel 741
Het bepaalde in deze afdeling doet geen afbreuk aan de wetgeving op
vervoersgebied, in het bijzonder de wetgeving inzake de toegang tot de
vervoersmarkt en de uitoefening van vervoersactiviteiten.
Artikel 742
Onverminderd de bij dit hoofdstuk vastgestelde afwijkingen en verder
strekkende vereenvoudigingsmaatregelen in overeenkomsten ter zake, kunnen
de douaneautoriteiten de vergunning tijdelijke invoer voor vervoermiddelen
intrekken, inzonderheid wanneer zij vaststellen dat:
— vervoermiddelen voor vervoer over de weg voor bedrijfsdoeleinden in het
interne verkeer worden gebruikt;
— voor particulier gebruik bestemde vervoermiddelen in het interne verkeer
voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt;
— vervoermiddelen na de invoer werden verhuurd, uitgeleend of ter
beschikking gesteld dan wel, indien zij op het tijdstip van invoer waren
verhuurd, uitgeleend of ter beschikking gesteld, in het douanegebied van
de Gemeenschap met een ander doel dan de onmiddellijke wederuitvoer
zijn herverhuurd of onderverhuurd, of ten tweede male uitgeleend of ter
beschikking gesteld.
Afdeling 4
Bijzondere voorwaarden voor de aanzuivering
Artikel 743
Voor de toepassing van dit hoofdstuk is het altijd mogelijk goederen in
uitzonderlijke, deugdelijk gerechtvaardigde omstandigheden aan de Schatkist
af te staan met instemming van de douaneautoriteiten.
Afdeling 5
Handelspolitieke maatregelen
Artikel 744
Handelspolitieke maatregelen die bij communautaire besluiten zijn vastgesteld voor:
a)

het in het vrije verkeer brengen van goederen, zijn niet van toepassing bij
de plaatsing van goederen onder de regeling tijdelijke invoer, noch
gedurende hun gehele verblijf onder de regeling;

b) het binnenbrengen van goederen in het douanegebied van de Gemeenschap, zijn van toepassing bij de plaatsing van goederen onder de regeling
tijdelijke invoer;
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c)

de uitvoer van goederen, zijn niet van toepassing wanneer niet-communautaire goederen die onder de regeling tijdelijke invoer waren
geplaatst, weer uit het douanegebied van de Gemeenschap worden
uitgevoerd.
Artikel 745

Bij het in het vrije verkeer brengen van invoergoederen passen de
douaneautoriteiten de voor die goederen op het ogenblik van aanvaarding
van de aangifte voor het vrije verkeer geldende handelspolitieke maatregelen
toe.
Afdeling 6
Uitwisseling van informatie
Artikel 746
1.

De Lid-Staten verstrekken de Commissie:

a)

de gegevens betreffende de gevallen waarin zij artikel 696 overeenkomstig artikel 229, lid 1, onder c), hebben toegepast;

b) de in bijlage 102 genoemde gegevens van elke vergunning voor
invoergoederen waarvan de waarde meer dan 4 000 ecu bedraagt en
waarvan de tijdelijke invoer op grond van artikel 688 is toegestaan;
c)

de in bijlage 103 genoemde gegevens van elke vergunning voor goederen
waarvan de tijdelijke invoer op grond van artikel 689 is toegestaan.

2. De in lid 1, onder b) en c), bedoelde mededelingen worden elk jaar
uiterlijk op 15 maart en 15 september gedaan voor wat betreft de
vergunningen die in het voorafgaande halfjaar zijn verleend. Zij worden
door de Commissie aan de overige Lid-Staten medegedeeld en, wanneer dit
noodzakelijk wordt geacht, door het Comité onderzocht.
Artikel 747
1.

De Lid-Staten zenden de Commissie:

a)

de lijst van douaneautoriteiten waarbij de aanvragen voor een vergunning
moeten worden ingediend, behalve wanneer de artikelen 695 tot en met
697 worden toegepast;

!M1
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b) de lijst van douanekantoren die zijn aangewezen om overeenkomstig de
artikelen 695, 696, 697 en 699 aangiften tot plaatsing onder de regeling te
aanvaarden.
2.

Artikel 649, leden 2 en 3, is van toepassing.
HOOFDSTUK 6
Passieve veredeling
Afdeling 1
Algemene bepalingen
Artikel 748

In de zin van dit hoofdstuk wordt verstaan onder
a)

„hoofdveredelingsprodukten”: de veredelingsprodukten voor het verkrijgen waarvan de regeling passieve veredeling werd toegekend;

b) „bijkomende veredelingsprodukten”: andere veredelingsprodukten dan
die voor het verkrijgen waarvan de regeling werd toegekend en die
noodzakelijkerwijs bij de passieve verdeling ontstaan;
c)

„verliezen”: het gedeelte van de tijdelijk uitgevoerde goederen dat tijdens
de veredeling teloorgaat, bij voorbeeld door verdamping, opdroging,
ontsnapping in de vorm van gas, wegstromen in het spoelwater;
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d) „methode van de hoeveelheidssleutel”: de toerekening van de tijdelijk
uitgevoerde goederen aan de verschillende veredelingsprodukten aan de
hand van de hoeveelheid van deze goederen;
e)

„methode van de waardesleutel”: de toerekening van de tijdelijk
uitgevoerde goederen aan de verschillende veredelingsprodukten aan de
hand van de waarde van de veredelingsprodukten;

f)

„voorafgaande invoer”: de in artikel 154, lid 4, van het Wetboek
bedoelde regeling;

g) „driehoeksverkeer”: het in het vrije verkeer brengen van veredelingsprodukten met volledige of gedeeltelijke vrijstelling van rechten bij een
douanekantoor dat gelegen is in een andere Lid-Staat dan het
douanekantoor waarbij de tijdelijke uitvoer van goederen heeft plaatsgevonden;
h) „in mindering te brengen bedrag”: het bedrag aan rechten bij invoer dat
op de tijdelijk uitgevoerde goederen van toepassing zou zijn indien zij uit
de landen waar de veredeling of het laatste deel daarvan heeft
plaatsgevonden, in het douanegebied van de Gemeenschap zouden
worden ingevoerd;
i)

„kosten van lading, vervoer en verzekering”: alle kosten in verband met
lading, vervoer en verzekering van de goederen, met inbegrip van de
volgende elementen:
— de commissie- en de makelaarslonen, met uitzondering van inkoopcommissies;
— de kosten van de verpakkingsmiddelen die geen geheel vormen met
de tijdelijk uitgevoerde goederen;
— de kosten van de verpakking, zowel van het arbeidsloon als van het
materiaal;
— de kosten van laden, lossen en overslag in verband met het vervoer
van de goederen.
Onderafdeling 1
Toekenning van de regeling - Normale procedure
Artikel 749

1. Voor de toepassing van artikel 148, onder b), van het Wetboek
vergewissen de douaneautoriteiten zich ervan dat het mogelijk is na te gaan
dat de veredelingsprodukten uit de tijdelijk uitgevoerde goederen zijn
vervaardigd. Te dien einde kunnen zij, al naar gelang van het geval:
a)

bijzondere merktekens of fabricagenummers vermelden;

b) loodjes, zegels, stempels of andere kentekens aanbrengen;
c)

monsters nemen of tekeningen of technische beschrijvingen bijvoegen;

d) analyses maken;
e)

bewijsstukken met betrekking tot de voorgenomen werkzaamheden (zoals
contracten, brieven, facturen) onderzoeken waaruit ondubbelzinnig moet
blijken dat de veredelingsprodukten uit de tijdelijk uitgevoerde goederen
worden vervaardigd.

De douaneautoriteiten kunnen, ter vergemakkelijking van de tijdelijke uitvoer
van goederen die naar een ander land worden gezonden om er een be- of
verwerking of herstelling te ondergaan, eveneens gebruik maken van het bij
de aanbeveling van de Internationale Douaneraad van 3 december 1963
vastgestelde inlichtingenblad, dat in bijlage 104 is opgenomen.
2. Wanneer de regeling wordt aangevraagd met het oog op de herstelling
van goederen, met of zonder gebruik van het systeem uitwisselingsverkeer,
vergewissen de douaneautoriteiten zich ervan dat de tijdelijk uitgevoerde
goederen vatbaar zijn voor herstelling. Indien de douaneautoriteiten van
oordeel zijn dat dit niet het geval is, weigeren zij de vergunning.
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3. Wanneer het systeem uitwisselingsverkeer wordt aangevraagd, maken de
douaneautoriteiten met name gebruik van de controlemiddelen als bedoeld in
lid 1, onder a), c), d) of e). In dit laatste geval moet uit de bewijsstukken
ondubbelzinnig blijken dat de voorgenomen herstelling zal worden uitgevoerd
door levering van een vervangend produkt dat aan de voorwaarden van artikel
155, lid 1, van het Wetboek voldoet.
4. Voor de toepassing van lid 3 vergewissen de douaneautoriteiten zich er in
het bijzonder van dat, wanneer de regeling wordt toegepast door middel van
de in artikel 154, lid 1, van het Wetboek bedoelde vervanging, dit niet gebeurt
om de technische prestaties van de goederen te verbeteren.
Te dien einde gaan zij over tot het onderzoek:
— van contracten en andere bewijsstukken betreffende de herstelling en
— van koop- of leasingcontracten en/of van facturen betreffende het tijdelijk
uitgevoerde goed of het goed waarin het tijdelijk uitgevoerde goed is
opgenomen, en met name van de voorwaarden daarvan.
5. Wanneer het niet mogelijk is vast te stellen dat de veredelingsprodukten
uit de tijdelijk uitgevoerde goederen zullen worden vervaardigd en bij de
douaneautoriteiten een verzoek tot afwijking van artikel 148, onder b), van het
Wetboek wordt ingediend, wordt dit verzoek aan de Commissie voorgelegd.
Artikel 750
1. De aanvraag wordt ingediend overeenkomstig artikel 497, volgens het
model in bijlage 67/E, door de persoon aan wie de vergunning kan worden
verleend overeenkomstig de artikelen 86, 147 en 148 van het Wetboek.
2.

a) De aanvraag wordt ingediend bij de douaneautoriteiten die daartoe
zijn aangewezen door de Lid-Staat waar de tijdelijk uit te voeren
goederen zich bevinden.
b) Wanneer het voornemen bestaat de goederen vanuit verschillende
Lid-Staten uit te voeren, kan één enkele vergunning worden
aangevraagd. Deze aanvraag wordt ingediend bij de douaneautoriteiten welke zijn aangewezen door de Lid-Staat waarin zich een deel
van de goederen bevindt.
In dit geval moet de aanvraag alle gegevens bevatten met betrekking
tot het verloop van de veredeling en de plaatsen waarvandaan de
goederen tijdelijk zullen worden uitgevoerd.
Artikel 751

1. Onverminderd de artikelen 760 en 761, wordt de vergunning verleend
door de autoriteiten waarbij de aanvraag overeenkomstig artikel 750 lid 2, is
ingediend, en opgesteld met inachtneming van artikel 500, volgens het model
in bijlage 68/E.
In afwijking van artikel 500, lid 3, kan, in naar behoren met redenen omklede
uitzonderlijke gevallen, een vergunning met terugwerkende kracht worden
verleend, die evenwel niet verder kan teruggaan dan het tijdstip waarop de
aanvraag werd ingediend. Deze afwijking is niet van toepassing in geval van
uitwisselingsverkeer met voorafgaande invoer.
2. Wanneer artikel 750, lid 2, onder b), wordt toegepast, kan de vergunning
niet worden verleend zonder de instemming van de douaneautoriteiten welke
zijn aangewezen door de Lid-Staten waarin de in de aanvraag vermelde
plaatsen zijn gelegen. De volgende procedure is van toepassing:
a)

De douaneautoriteiten waarbij de aanvraag is ingediend zenden de
overige betrokken douaneautoriteiten de aanvraag en de ontwerp-vergunning, na te hebben nagegaan dat de economische voorwaarden ten
aanzien van de voorgenomen veredeling vervuld kunnen worden geacht.
In de ontwerp-vergunning moeten ten minste het opbrengstpercentage, de
gekozen identificatiemiddelen en de in punt 11 van de model-vergunning
in bijlage 68/E bedoelde douanekantoren zijn vermeld, evenals, in
voorkomend geval, het controlekantoor, en of gebruik kan worden
gemaakt van vereenvoudigde procedures bij de plaatsing onder de
regeling en het in het vrije verkeer brengen met toepassing van de
regeling, en welke regels in acht moeten worden genomen onder andere
ten einde te verzekeren dat het controlekantoor over de nodige informatie
beschikt.
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b) De andere betrokken douaneautoriteiten delen, in voorkomend geval, zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee maanden na de toezending van de
aanvraag en de ontwerp-vergunning, mede dat er bezwaren bestaan.
c)

De onder a) bedoelde douaneautoriteiten kunnen de vergunning verlenen
indien zij binnen de onder b) bedoelde termijn geen mededeling hebben
ontvangen dat er bezwaren bestaan tegen de ontwerp-vergunning.

d) De Lid-Staat die de vergunning verleent, zendt daarvan een kopie naar
alle bovenbedoelde Lid-Staten.
De aldus verleende vergunningen zijn slechts van toepassing in de bovenbedoelde Lid-Staten.
De Lid-Staten delen aan de Commissie, die de overige Lid-Staten daaromtrent
inlicht, de namen en adressen mede van de aangewezen douaneautoriteiten
waaraan de onder a) bedoelde aanvraag en ontwerp-vergunnning moeten
worden gericht.
Artikel 752
1. Een vergunning tot gebruikmaking van het systeem uitwisselingsverkeer
zonder voorafgaande invoer kan eveneens, wanneer alle voorwaarden zijn
vervuld, voor de wederinvoer van veredelingsprodukten in plaats van
vervangende produkten worden gebruikt.
2. Wanneer de omstandigheden dit rechtvaardigen en alle voorwaarden voor
de toekenning van het systeem uitwisselingsverkeer zonder voorafgaande
invoer zijn vervuld, kunnen de douaneautoriteiten toestaan dat de houder van
een vergunning passieve veredeling waarin niet in het systeem uitwisselingsverkeer is voorzien, vervangende produkten invoert.
Een verzoek hiertoe wordt uiterlijk bij de invoer van deze produkten
ingediend.
Artikel 753
De geldigheidsduur van de vergunning wordt door de douaneautoriteiten
vastgesteld rekening houdend met de economische voorwaarden en de
bijzondere behoeften van de aanvrager van de vergunning.
Wanneer de geldigheidsduur meer dan twee jaar bedraagt, worden de
economische voorwaarden op grond waarvan de vergunning is afgegeven, op
het in de vergunning vastgestelde tijdstip opnieuw onderzocht.
Artikel 754
1. De termijn waarbinnen de veredelingsprodukten weer in het douanegebied van de Gemeenschap moeten worden ingevoerd, wordt vastgesteld
rekening houdend met de tijd die nodig is voor de veredeling en voor het
vervoer van de tijdelijk uitgevoerde goederen en de veredelingsprodukten.
Deze termijn gaat in op de datum van de aanvaarding van de aangifte tot
plaatsing onder de regeling.
2. In het kader van het systeem uitwisselingsverkeer zonder voorafgaande
invoer wordt de termijn waarbinnen de vervangende produkten weer in het
douanegebied van de Gemeenschap moeten worden ingevoerd, vastgesteld
rekening houdend met de tijd die nodig is voor de vervanging van de tijdelijk
uitgevoerde goederen en voor het vervoer van de tijdelijk uitgevoerde
goederen en de vervangende produkten. Deze termijn gaat in op de datum van
de aanvaarding van de aangifte tot plaatsing onder de regeling.
3. De in lid 1 bedoelde veredelingsprodukten en de in lid 2 bedoelde
vervangende produkten worden geacht (weer) te zijn ingevoerd wanneer deze
produkten:
— in het vrije verkeer worden gebracht,
of
— in een vrije zone of een vrij entrepot of onder het stelsel van
douane-entrepots of de regeling actieve veredeling worden geplaatst,
of
— onder de regeling extern communautair douanevervoer worden geplaatst.
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4. De voor de toepassing van dit artikel in aanmerking te nemen datum is
die waarop de aangifte voor het vrije verkeer of de aangifte tot plaatsing onder
een van de in lid 3 bedoelde douanebestemmingen wordt aanvaard of de
datum waarop de goederen in een vrije zone of een vrij entrepot worden
geplaatst.
Artikel 755
Wanneer de omstandigheden dit rechtvaardigen, kan de in artikel 754
bedoelde termijn worden verlengd, zelfs na het verstrijken daarvan.
Artikel 756
1. Wanneer de omstandigheden dit rechtvaardigen, kan de in artikel 157 van
het Wetboek bedoelde termijn worden verlengd, zelfs na het verstrijken
daarvan.
2. Voor de toepassing van artikel 157, lid 1, van het Wetboek wordt met
uitvoer gelijk gesteld: het plaatsen van de goederen in een vrije zone of een
vrij entrepot of onder het stelsel van douane-entrepots met het oogmerk deze
goederen later uit te voeren.
Artikel 757
Onverminderd artikel 758 wordt het in artikel 149, lid 2, van het Wetboek
bedoelde opbrengstpercentage uiterlijk op het tijdstip van plaatsing van de
goederen onder de regeling vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met
de technische aspecten van de te verrichten werkzaamheden, indien deze
bekend zijn of, indien dit niet het geval is, met de in de Gemeenschap
beschikbare gegevens over werkzaamheden van dezelfde aard.
Artikel 758
Wanneer de omstandigheden dit rechtvaardigen, kunnen de douaneautoriteiten het opbrengstpercentage vaststellen nadat de goederen onder de regeling
zijn geplaatst, doch uiterlijk op de datum van aanvaarding van de aangifte
voor het vrije verkeer voor de veredelingsprodukten.
Artikel 759
1. Voor de toepassing van artikel 147, lid 2, van het Wetboek wordt de in
artikel 751 bedoelde vergunning afgegeven op aanvraag van degene die de
goederen tijdelijk uitvoert zonder dat deze de veredeling laat verrichten. De
afwijking wordt aangevraagd bij de douaneautoriteiten van de Lid-Staat waar
de aanvrager is gevestigd. Zij is eveneens van toepassing in het geval van
driehoeksverkeer.
De vergunning wordt aan de aanvrager afgegeven.
Door deze afwijking kan een ander dan de vergunninghouder veredelingsprodukten voor het vrije verkeer aangeven en voor de regeling in aanmerking
komen.
2. Bij de aanvraag moeten alle documenten of bewijsstukken worden
gevoegd die nodig zijn om de aanvraag te kunnen onderzoeken. Uit deze
documenten of bewijsstukken moet onder meer blijken:
— op welke wijze voordeel is te behalen uit de toepassing van artikel 147,
lid 2, van het Wetboek doordat wordt bijgedragen aan een bevordering
van de verkoop van de tijdelijk uit te voeren goederen ten opzichte van
een verkoop onder normale omstandigheden;
— dat door de gevraagde afwijking de wezenlijke belangen van de
communautaire producenten van produkten die identiek of soortgelijk
zijn aan de veredelingsprodukten die naar verwachting weer zullen
worden ingevoerd, niet worden geschaad.
!M14

3. Waneer meer dan een lidstaat bij de uitvoer van de goederen zijn
betrokken en een aanvraag voor een enkele vergunning wordt ingediend, is de
in artikel 751, lid 2, omschreven procedure van toepassing.
Indien er bezwaren zijn tegen een ontwerpvergunning, kan de Commissie,
overeenkomstig de procedure van het comité, beslissen of de vergunning kan
worden verleend, en op welke voorwaarden.
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Onderafdeling 2
Toekenning van de regeling - Vereenvoudigde procedures
Artikel 760
1. Wanneer de in artikel 76 van het Wetboek bedoelde vereenvoudigde
procedures voor de plaatsing onder de regeling niet worden toegepast en de
veredeling betrekking heeft op de herstelling van goederen, staat het
douanekantoor dat door de douaneautoriteiten is aangewezen om vergunningen met gebruikmaking van de vereenvoudigde procedure te verlenen, toe dat
de aangifte tot plaatsing onder de regeling tegelijkertijd de aanvraag voor de
vergunning vormt. In dit geval komt de vergunning tot stand door de
aanvaarding van deze aangifte, welke aanvaarding is onderworpen aan
dezelfde voorwaarden als het verlenen van een vergunning.
2. Bij de overeenkomstig lid 1 ingediende aangifte dient een door de
aangever opgesteld document te worden gevoegd waarin de hierna volgende
gegevens voorkomen, indien deze noodzakelijk zijn en zij niet kunnen worden
aangebracht in vak 44 van het formulier van de in lid 1 bedoelde aangiften:
a)

de naam of de handelsnaam en het adres van de aanvrager van de
regeling, wanneer deze niet tevens aangever is;

b) de handelsbenaming en/of de technische benaming van de veredelingsprodukten;
c)

de aard van de veredelingshandelingen;

d) de voor de wederinvoer van de veredelingsprodukten nodig geachte
termijn;
e)

het opbrengstpercentage of, in voorkomend geval, de wijze waarop dit
percentage wordt vastgesteld;

f)

de identificatiemiddelen.

Artikel 498 is van overeenkomstige toepassing.
3.

Artikel 502 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 761

1. Wanneer de veredeling betrekking heeft op herstellingen zonder enig
handelskarakter, die gratis of tegen betaling worden verricht, staat het door de
douaneautoriteiten aangewezen douanekantoor, op verzoek van de aangever,
toe dat de aangifte voor het vrije verkeer tegelijkertijd de aanvraag voor de
vergunning vormt. In dit geval komt de vergunning tot stand door de
aanvaarding van deze aangifte, welke aanvaarding is onderworpen aan
dezelfde voorwaarden als die voor het verlenen van een vergunning.
2. In lid 1 wordt onder „herstellingen zonder enig handelskarakter” verstaan
de herstellingen van goederen die:
— van incidentele aard zijn
en
— uitsluitend betrekking hebben op goederen die bestemd zijn voor het
persoonlijk gebruik van de importeur of van zijn gezin, waarbij noch de
aard noch de hoeveelheid van deze goederen op een commercieel
oogmerk wijzen.
3. Het bewijs dat het een herstelling zonder enig handelskarakter betreft
wordt door de aanvrager geleverd. Het douanekantoor staat de in lid 1
bedoelde faciliteiten slechts toe wanneer aan alle voorwaarden is voldaan.
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Afdeling 2
Plaatsing van goederen onder de regeling
Artikel 762
De procedures voor de plaatsing van goederen onder de regeling passieve
veredeling zijn van toepassing op tijdelijk uit te voeren goederen, daarbij
inbegrepen in het kader van het systeem uitwisselingsverkeer met of zonder
voorafgaande invoer.
Onderafdeling 1
Normale procedure
Artikel 763
1. Behalve wanneer de artikelen 760 en 761 worden toegepast, wordt de
aangifte tot plaatsing van tijdelijk uit te voeren goederen onder de regeling
passieve veredeling (aangifte ten uitvoer) ingediend bij een van de in de
vergunning vermelde kantoren van plaatsing.
2. Bij toepassing van artikel 760 wordt de in lid 1 bedoelde aangifte
ingediend bij één van de daartoe aangewezen douanekantoren.
Artikel 764
1. De in artikel 763 bedoelde aangifte wordt gedaan overeenkomstig de
bepalingen inzake de uitvoer.
2. Onverminderd artikel 761 dient de omschrijving van de goederen in de in
lid 1 bedoelde aangifte overeen te stemmen met die in de vergunning.
3.

Artikel 658, lid 3, is van toepassing.
Onderafdeling 2
Vereenvoudigde procedures
Artikel 765

De in artikel 76 van het Wetboek bedoelde vereenvoudigde procedures zijn
van toepassing overeenkomstig artikel 277.
Afdeling 3
Toepassing van de regeling
Artikel 766
Onverminderd artikel 754 betreffende het verstrijken van de in artikel 149, lid
1, van het Wetboek bedoelde termijn, is de toepassing van de regeling
passieve veredeling afhankelijk van het doen van de aangifte voor het vrije
verkeer.
Artikel 767
1. Behalve wanneer de artikelen 760 en 761 worden toegepast, dient de
aangifte voor het vrije verkeer te worden ingediend bij een van de in de
vergunning vermelde kantoren van aanzuivering.
2. Bij toepassing van artikel 760 dient de in lid 1 bedoelde aangifte te
worden ingediend bij het douanekantoor dat de vergunning heeft verleend.
3. Bij toepassing van artikel 761 wordt de aangifte voor het vrije verkeer
gedaan bij een van de door de douaneautoriteiten aangewezen douanekantoren.
4. Het controlekantoor kan evenwel toestaan dat de in lid 1 bedoelde
aangifte bij een ander dan het in de leden 1 en 2 bedoelde douanekantoor
wordt ingediend.
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Artikel 768
1. De in artikel 767 bedoelde aangifte wordt gedaan overeenkomstig de
artikelen 198 tot en met 252.
2. Onverminderd artikel 761, dient de omschrijving van de veredelingsprodukten of vervangende produkten in de in lid 1 bedoelde aangifte overeen
te stemmen met die in de vergunning.
3. Overeenkomstig artikel 62, lid 2, van het Wetboek worden bij de aangifte
de in de artikelen 218 tot en met 221 bedoelde stukken gevoegd, waarvan de
overlegging noodzakelijk is om de goederen in het vrije verkeer te brengen,
alsmede:
— het exemplaar van de aangifte tot plaatsing onder de regeling of, bij
driehoeksverkeer, het inlichtingenblad INF 2, overeenkomstig artikel
781,
en
— wanneer de aangifte voor het vrije verkeer wordt ingediend na afloop van
de op grond van artikel 149, lid 1, van het Wetboek vastgestelde termijn
en wanneer artikel 754, lid 3, wordt toegepast, elk bewijsstuk waaruit
blijkt dat de veredelingsprodukten of vervangende produkten binnen die
termijn deze douanebestemmingen hebben gevolgd.
Artikel 769
De in artikel 76 van het Wetboek bedoelde vereenvoudigde procedures zijn
van toepassing op de aangifte voor het in het vrije verkeer brengen met
toepassing van de regeling, overeenkomstig de artikelen 254 tot en met 267 en
278.
Afdeling 4
Rechten en heffingen
Artikel 770
Voor de berekening van het in artikel 151, lid 2, eerste alinea, van het
Wetboek bedoelde in mindering te brengen bedrag worden niet in aanmerking
genomen:
a)

de rechten en heffingen zoals bedoeld in:
— artikel 14, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad (1)
betreffende de sector granen,
— artikel 13, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad (2)
betreffende de sector varkensvlees,
— artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2771/75 van de Raad (3)
betreffende de sector eieren,
— artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad (4)
betreffende de sector slachtpluimvee,
— de artikelen 25 en 25 bis van Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de
Raad (5) betreffende de sector groenten en fruit,
— artikel 53, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad (6)
betreffende de wijnmarkt;

b) de anti-dumpingrechten en compenserende rechten,
die op de tijdelijk uitgevoerde goederen van toepassing zouden zijn geweest
indien deze uit het land waar de veredeling of het laatste deel daarvan heeft
plaatsgevonden, in de betrokken Lid-Staat waren ingevoerd.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

PB
PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L
L

281 van 1. 11. 1975, blz. 1.
282 van 1. 11. 1975, blz. 1.
282 van 1. 11. 1975, blz. 49.
282 van 1. 11. 1975, blz. 77.
118 van 20. 5. 1972, blz. 1.
84 van 27. 3. 1987, blz. 1.
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Artikel 771
1. Bij toepassing van artikel 151, lid 2, tweede alinea, van het Wetboek
worden de kosten voor lading, vervoer en verzekering van de tijdelijk
uitgevoerde goederen tot aan de plaats waar de veredeling of het laatste deel
daarvan werd uitgevoerd, niet begrepen in:
— de waarde van de tijdelijk uitgevoerde goederen, die in aanmerking wordt
genomen bij de vaststelling van de douanewaarde van de veredelingsprodukten overeenkomstig artikel 32, lid 1, onder b), punt i), van het
Wetboek,
— de veredelingskosten wanneer de waarde van de tijdelijk uitgevoerde
goederen niet kan worden bepaald door toepassing van artikel 32, lid 1,
onder b), punt i), van het Wetboek.
2. In de in lid 1 bedoelde veredelingskosten zijn begrepen de kosten voor
lading, vervoer en verzekering van de veredelingsprodukten van de plaats
waar de veredeling of het laatste deel daarvan heeft plaatsgevonden tot aan de
plaats waar de goederen het douanegebied van de Gemeenschap worden
binnengebracht.
3. De in artikel 153 van het Wetboek bedoelde herstellingskosten bestaan uit
het totale bedrag dat de vergunninghouder betaalt of moet betalen aan of ten
gunste van degene die de herstelling verricht en omvat alle betalingen die, als
voorwaarde voor het herstellen van de tijdelijk uitgevoerde goederen, door de
vergunninghouder aan degene die de herstelling verricht of door de
vergunninghouder aan een derde zijn gedaan of moeten worden gedaan om
aan een verplichting van degene die de herstelling verricht, te voldoen.
De betaling behoeft niet noodzakelijkerwijs uit de overdracht van geld te
bestaan. Betaling kan eveneens geschieden door middel van kredietbrieven of
verhandelbare stukken en kan rechtstreeks of onrechtstreeks geschieden.
Artikel 143 is van toepassing voor het beoordelen van de verbondenheid van
de vergunninghouder met de veredelaar.
Artikel 772
1. De tijdelijk uitgevoerde goederen worden aan de weer ingevoerde
veredelingsprodukten toegerekend volgens een van de in de artikelen 773 tot
en met 775 bedoelde methoden, wanneer niet alle veredelingsprodukten,
andere dan de in artikel 774, lid 3, bedoelde bijkomende veredelingsprodukten die bij een bepaald veredelingsproces zijn ontstaan, tegelijkertijd in
het vrije verkeer worden gebracht.
2. De in de artikelen 773 tot en met 775 bedoelde berekeningen worden
uitgevoerd aan de hand van de voorbeelden in bijlage 105 of met behulp van
elke andere rekenmethode die dezelfde resultaten oplevert.
Artikel 773
1. Wanneer bij de passieve veredeling van een of meer soorten tijdelijk
uitgevoerde goederen slechts één soort veredelingsprodukt wordt verkregen,
wordt de methode van de hoeveelheidssleutel (veredelingsprodukten)
toegepast om het bedrag vast te stellen dat bij het in het vrije verkeer
brengen van de veredelingsprodukten in mindering moet worden gebracht.
2. Bij toepassing van lid 1 wordt de hoeveelheid van elke soort tijdelijk
uitgevoerde goederen die overeenkomt met de hoeveelheid in het vrije verkeer
gebrachte veredelingsprodukten die in aanmerking moet worden genomen
voor het vaststellen van het in mindering te brengen bedrag, berekend door op
de totale hoeveelheid van elke soort tijdelijk uitgevoerde goederen een
coëfficiënt toe te passen die de verhouding weergeeft tussen de hoeveelheid in
het vrije verkeer gebrachte veredelingsprodukten en de totale hoeveelheid
veredelingsprodukten.
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Artikel 774
1. De methode van de hoeveelheidssleutel (tijdelijk uitgevoerde goederen)
wordt toegepast voor het vaststellen van het bedrag dat in mindering moet
worden gebracht bij het in het vrije verkeer brengen van de veredelingsprodukten, wanneer bij de passieve veredeling van een of meer soorten
tijdelijk uitgevoerde goederen verscheidene soorten veredelingsprodukten zijn
ontstaan en deze goederen, met al hun bestanddelen, in elk van de
onderscheiden soorten veredelingsprodukten zijn terug te vinden.
2. Bij de beoordeling of de in lid 1 bedoelde methode kan worden toegepast,
wordt geen rekening gehouden met verliezen.
3. Bijkomende veredelingsprodukten die zijn te beschouwen als resten en
afvallen, worden gelijkgesteld met verliezen bij de toerekening aan de
tijdelijk uitgevoerde goederen.
4. Bij toepassing van lid 1 wordt de hoeveelheid van elke soort tijdelijk
uitgevoerde goederen die bij de vervaardiging van elke soort veredelingsprodukt is gebruikt, bepaald door achtereenvolgens op de totale hoeveelheid
van elke soort tijdelijk uitgevoerde goederen een coëfficiënt toe te passen die
de verhouding weergeeft tussen de hoeveelheid tijdelijk uitgevoerde goederen
die in elke soort veredelingsprodukt is terug te vinden en de totale
hoeveelheid van deze goederen die in de totale hoeveelheid veredelingsprodukten is terug te vinden.
5. De hoeveelheid van elke soort tijdelijk uitgevoerde goederen die
overeenstemt met de hoeveelheid van elke soort in het vrije verkeer gebrachte
veredelingsprodukten en die in aanmerking moet worden genomen voor het
vatstellen (SIC! vaststellen) van het in mindering te brengen bedrag, wordt
bepaald door op de hoeveelheid van elke soort tijdelijk uitgevoerde goederen
die bij de vervaardiging van elke soort verdelingsprodukt is gebruikt en die
overeenkomstig lid 4 is berekend, de overeenkomstig artikel 773, lid 2,
berekende coëfficiënt toe te passen.
Artikel 775
1. De methode van de waardesleutel wordt toegepast in alle gevallen waarin
de artikelen 773 en 774 niet kunnen worden toegepast.
Ter vereenvoudiging kunnen de douaneautoriteiten echter, met instemming
van de vergunninghouder, in plaats van de methode van de waardesleutel de
methode van de hoeveelheidssleutel (tijdelijk uitgevoerde goederen) toepassen, indien toepassing van deze methoden vergelijkbare resultaten oplevert.
2. Om de hoeveelheid van elke soort tijdelijk uitgevoerde goederen vast te
stellen, die bij de vervaardiging van elk soort veredelingsprodukt is gebruikt,
wordt achtereenvolgens op de totale hoeveelheid tijdelijk uitgevoerde
goederen een coëfficiënt toegepast die de verhouding weergeeft tussen de
douanewaarde van elke soort veredelingsprodukt en de totale douanewaarde
van deze produkten.
3. Wanneer een soort veredelingsprodukt niet weer wordt ingevoerd, is de
voor de toepassing van de waardesleutel aan te houden waarde van deze
produkten de recente verkoopprijs in de Gemeenschap van identieke of
soortgelijke produkten, voor zover deze niet is beïnvloed door verbondenheid
van de koper met de verkoper. Voor de beoordeling van de verbondenheid
tussen koper en verkoper is artikel 143 van toepassing.
Indien de waarde niet overeenkomstig de voorgaande alinea kan worden
bepaald, wordt zij met alle redelijke middelen door de douaneautoriteiten
vastgesteld.
4. De hoeveelheid van elke soort tijdelijk uitgevoerde goederen die
overeenstemt met de hoeveelheid van elke soort in het vrije verkeer gebrachte
veredelingsprodukten en die in aanmerking moet worden genomen voor het
vaststellen van het in mindering te brengen bedrag, wordt bepaald door op de
hoeveelheid van elke soort tijdelijk uitgevoerde goederen die bij de
vervaardiging van deze produkten is gebruikt, berekend overeenkomstig lid
2, de overeenkomstig artikel 773, lid 2, berekende coefficiënt toe te passen.
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Artikel 776
1. Wanneer in het kader van een vergunning tot passieve veredeling die geen
herstelling inhoudt, de douaneautoriteiten, in overeenstemming met de
vergunninghouder, in staat zijn bij benadering het bedrag van de rechten
vast te stellen dat te betalen zal zijn op grond van de bepalingen betreffende
de gedeeltelijke vrijstelling van rechten bij invoer, kunnen zij, voor
ondernemingen die veelvuldig van passieve veredeling gebruik maken, een
gemiddeld heffingspercentage vaststellen dat geldt voor het gehele veredelingsverkeer in het kader van deze vergunning (globalisering van de
aanzuivering).
2. Het in lid 1 bedoelde percentage wordt voor elke periode van ten hoogste
zes maanden bepaald:
— aan de hand van een ruwe schatting vooraf van het voor deze periode te
betalen bedrag,
of
— op grond van het bedrag dat tijdens een zelfde voorgaande periode werd
geheven.
Op dit percentage wordt een verhoging toegepast om te voorkomen dat het
geboekte bedrag aan rechten bij invoer lager zou zijn dan het wettelijk
verschuldigde bedrag.
3. Het in lid 1 bedoelde percentage wordt voorlopig toegepast op de
veredelingskosten van de in het vrije verkeer gebrachte veredelingsprodukten
gedurende een referentieperiode die even lang is als de periode die in
aanmerking wordt genomen voor de in lid 2 bedoelde raming, zodat het niet
nodig is de te betalen rechten bij invoer nauwkeurig te berekenen telkens
wanneer deze produkten in het vrije verkeer worden gebracht.
4. Het bedrag aan rechten bij invoer dat uit de toepassing van dit artikel
voortvloeit, wordt geboekt op de wijze en binnen de termijnen zoals
vastgesteld in de artikelen 217 tot en met 232 van het Wetboek.
5. Aan het einde van elke referentieperiode gaan de douaneautoriteiten over
tot de algehele aanzuivering van de regeling en voeren zij de eindberekening
uit met inachtneming van de bepalingen inzake de gedeeltelijke vrijstelling
van rechten bij invoer.
6. Wanneer bij de eindberekening blijkt dat het geboekte bedrag aan rechten
bij invoer te hoog is of wanneer, ondanks de overeenkomstig lid 2 toegepaste
verhoging, bij de eindberekening blijkt dat het geboekte bedrag van de
rechten bij invoer lager is dan het wettelijk verschuldigde bedrag wordt tot
regularisatie overgegaan.
Afdeling 5
Driehoeksverkeer
Artikel 777
1. De in artikel 751 bedoelde douaneautoriteiten staan toe dat van het
driehoeksverkeer gebruik wordt gemaakt:
a)

hetzij in het kader van de in artikel 147 of 152 van het Wetboek bedoelde
vergunning passieve verdeling;

b) hetzij, na het verlenen van de vergunning, maar vóór het in het vrije
verkeer brengen van de veredelingsprodukten of de vervangende
produkten, op verzoek van de vergunninghouder.
2. Van het driehoeksverkeer mag geen gebruik worden gemaakt indien het
systeem uitwisselingsverkeer met voorafgaande invoer wordt toegepast.
Artikel 778
1. Onverminderd artikel 783 wordt in het driehoeksverkeer gebruik gemaakt
van het inlichtingenblad INF 2.
2. Het inlichtingenblad INF 2, dat overeenstemt met het model en de
bepalingen in bijlage 106, bestaat uit een origineel en een kopie die samen
worden overgelegd bij het kantoor van plaatsing. Het inlichtingenblad INF 2
wordt opgemaakt ten belope van de hoeveelheid onder de regeling geplaatste
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goederen. Indien te verwachten is dat de wederinvoer van de veredelingsprodukten of vervangende produkten in deelzendingen via verschillende
douanekantoren zal plaatsvinden, geeft het kantoor van plaatsing, op verzoek
van de vergunninghouder, verscheidene inlichtingenbladen INF 2 af die zijn
opgemaakt ten belope van de hoeveelheid van de onder de regeling geplaatste
goederen.
3. In geval van diefstal, verlies of vernietiging van het inlichtingenblad INF
2 kan de houder van de vergunning tot passieve veredeling een duplicaat
aanvragen bij het douanekantoor dat het inlichtingenblad heeft afgegeven. Dit
kantoor geeft aan dit verzoek gevolg indien wordt aangetoond dat de tijdelijk
uitgevoerde goederen waarvoor het duplicaat wordt aangevraagd nog niet
opnieuw zijn ingevoerd.
Op dit duplicaat wordt een van de volgende vermeldingen aangebracht:
— DUPLICADO,
— DUPLIKAT,
— DUPLIKAT,
— ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,
— DUPLICATE,
— DUPLICATA,
— DUPLICATO,
— DUPLICAAT,
— SEGUNDA VIA,
!A1

— KAKSOISKAPPALE — DUPLIKAT,
!B

— DUPLIKAT.
4. De aanvraag om de afgifte van het inlichtingenblad INF 2 vormt de in
artikel 150, lid 1, onder b), van het Wetboek bedoelde toestemming van de
vergunninghouder.
Artikel 779
1. Het kantoor van plaatsing tekent het origineel en de kopie van het
inlichtingenblad INF 2 af, behoudt de kopie en geeft het origineel aan de
aangever terug.
2. Wanneer het kantoor van plaatsing van oordeel is dat het douanekantoor
waar de aangifte voor het vrije verkeer zal worden ingediend op de hoogte
dient te zijn van bepaalde gegevens van de vergunning die niet op het
inlichtingenblad voorkomen, dan vult het kantoor van plaatsing het
inlichtingenblad met deze gegevens aan.
3. Het origineel van het inlichtingenblad INF 2 wordt overgelegd bij het
douanekantoor waarlangs de goederen het douanegebied van de Gemeenschap
verlaten. Dit kantoor verklaart op het origineel dat de goederen het
douanegebied van de Gemeenschap hebben verlaten en geeft het vervolgens
terug aan degene die het heeft overgelegd.
Artikel 780
1. Het kantoor van plaatsing dat het inlichtingenblad INF 2 dient af te
tekenen, vermeldt in vak 16 op welke wijze de tijdelijk uitgevoerde goederen
geïdentificeerd kunnen worden.
2. Wanneer monsters worden genomen of gebruik wordt gemaakt van
tekeningen of technische beschrijvingen, waarmerkt het in lid 1 bedoelde
kantoor deze monsters, tekeningen of technische beschrijvingen door het
aanbrengen van de douaneverzegeling van het kantoor, hetzij op deze
voorwerpen zelf indien hun aard dit toelaat, hetzij op de verpakking, op
zodanige wijze dat deze niet kan worden verbroken zonder sporen achter te
laten.
Een etiket met het stempel van het kantoor en een verwijzing naar de aangifte
ten uitvoer worden op zodanige wijze op de monsters, tekeningen of
technische beschrijvingen aangebracht dat zij niet verwisseld kunnen worden.
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3. De overeenkomstig lid 2 gewaarmerkte en verzegelde monsters,
tekeningen of technische beschrijvingen worden aan de exporteur overhandigd opdat hij deze bij de wederinvoer van de veredelingsprodukten of de
vervangende produkten met ongeschonden verzegeling kan overleggen.
4. Indien een analyse wordt verricht waarvan de resultaten eerst bekend
zullen zijn nadat het douanekantoor het inlichtenblad (SIC! inlichtingenblad)
INF 2 zal hebben afgetekend, wordt het document met de resultaten van deze
analyse aan de exporteur overhandigd in een envelop die niet kan worden
geopend zonder sporen achter te laten.
Artikel 781
1. De importeur van de veredelingsprodukten of de vervangende produkten
legt bij het indienen van de aangifte voor het vrije verkeer het origineel van
het inlichtingenblad INF 2 alsmede, in voorkomend geval, de in artikel 780,
leden 3 en 4, bedoelde identificatiemiddelen over aan het douanekantoor waar
de aanzuivering plaatsvindt.
2. Indien het in het vrije verkeer brengen van de veredelingsprodukten of de
vervangende produkten in één enkele zending geschiedt of indien wordt
verwacht dat dit in verscheidene zendingen maar telkens bij het zelfde
douanekantoor zal geschieden, boekt dit douanekantoor op het origineel van
het inlichtingenblad INF 2 de hoeveelheid tijdelijk uitgevoerde goederen af
die met de hoeveelheid in het vrije verkeer gebrachte veredelingsprodukten of
vervangende produkten overeenstemt. Wanneer het inlichtingenblad INF 2
volledig is aangezuiverd, wordt het aan de overeenkomstige aangifte gehecht.
Zolang bedoeld inlichtingenblad nog niet is aangezuiverd, wordt het aan de
aangever teruggegeven en wordt vak 44 van het bij artikel 205 voorgeschreven formulier van een desbetreffende aantekening voorzien.
3. Indien de veredelingsprodukten of de vervangende produkten in
verscheidene zendingen bij verscheidene douanekantoren in het vrije verkeer
worden gebracht, "C2 terwijl artikel 778, lid 2, niet is toegepast 3, geeft het
douanekantoor waar de eerste aangifte voor het vrije verkeer wordt ingediend,
op verzoek van de aangever, ter vervanging van het oorspronkelijke
inlichtingenblad INF 2, inlichtingenbladen INF 2 af ten belope van de
hoeveelheid tijdelijk uitgevoerde goederen die nog niet in het vrije verkeer
zijn gebracht. Dit kantoor vermeldt op dat vervangende inlichtingenblad of
die vervangende inlichtingenbladen het nummer van het oorspronkelijke
inlichtingenblad en het douanekantoor dat het heeft afgegeven. De op de
vervangende inlichtingenbladen vermelde hoeveelheid wordt afgeboekt op de
hoeveelheid vermeld op het oorspronkelijke inlichtingenblad INF 2 dat,
wanneer uit deze aantekeningen blijkt dat het volledig is aangezuiverd, aan de
eerste aangifte voor het vrije verkeer wordt gehecht. Elk vervangend
inlichtingenblad wordt, wanneer dit volledig is aangezuiverd, gehecht aan
de aangifte voor het vrije verkeer waarop het betrekking heeft.
Artikel 782
Het kantoor van aanzuivering kan het douanekantoor dat het inlichtingenblad
INF 2 heeft afgetekend, om de controle achteraf van de echtheid van het
inlichtingenblad en de juistheid van de daarin vervatte gegevens, en eventueel
om aanvullende gegevens verzoeken.
Dit kantoor geeft aan dit verzoek zo spoedig mogelijk gevolg.
Artikel 783
Voor bepaalde stromen van driehoeksverkeer mag van vereenvoudigde
informatie- en controleprocedures gebruik worden gemaakt.
De betrokken Lid-Staten delen het ontwerp van de voor dit verkeer
vastgestelde procedures vooraf aan de Commissie mede. De Commissie stelt
de overige Lid-Staten hiervan in kennis.
De aan de Commissie medegedeelde vereenvoudigde procedures kunnen
worden toegepast, tenzij de Commissie de betrokken Lid-Staten binnen een
termijn van twee maanden na ontvangst van het ontwerp heeft medegedeeld
dat er bezwaren zijn tegen toepassing ervan.
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Afdeling 6
Handelspolitieke maatregelen
Artikel 784
1. De handelspolitieke maatregelen bij uitvoer zijn van toepassing op het
moment van de aanvaarding van de aangifte tot plaatsing onder de regeling.
2. Lid 1 doet geen afbreuk aan de besluiten tot niet-afboeking op de
uitvoercontingenten van assen en residuen van koper en koperlegeringen die
worden ingedeeld onder GN-code 2620 en van resten en afvallen van koper en
koperlegeringen die worden ingedeeld onder GN-code 7404 00.
Artikel 785
1. Bij het in het vrije verkeer brengen van de in artikel 145, lid 1, van het
Wetboek bedoelde veredelingsprodukten zijn de handelspolitieke maatregelen
die voor deze produkten gelden op het ogenblik waarop de aangifte voor het
vrije verkeer wordt aanvaard, alleen van toepassing wanneer deze produkten
niet van oorsprong zijn uit de Gemeenschap in de zin van de artikelen 23 en
24 van het Wetboek.
2. De handelspolitieke maatregelen bij invoer worden niet toegepast in geval
van herstelling, bij gebruikmaking van het systeem uitwisselingsverkeer, of
bij aanvullende veredelingswerkzaamheden overeenkomstig artikel 123 van
het Wetboek.
Afdeling 7
Administratieve samenwerking
Artikel 786
1. De Lid-Staten verstrekken de Commissie de in bijlage 107 bedoelde
gegevens van elke aanvraag voor een vergunning die is afgewezen omdat de
economische voorwaarden niet als vervuld worden beschouwd.
2. De in lid 1 bedoelde mededelingen worden gedaan in de loop van de
maand volgende op die waarin de aanvraag om een vergunning werd
afgewezen. Zij worden door de Commissie aan de andere Lid-Staten
medegedeeld en, wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, door het Comité
onderzocht.
Artikel 787
1.

De Lid-Staten zenden de Commissie:

a)

de lijst van douaneautoriteitenen waarbij de aanvragen voor een
vergunning moeten worden ingediend, behalve wanneer de artikelen
760 en 761 worden toegepast;

b) de lijst van douanekantoren die zijn aangewezen om overeenkomstig de
artikelen 760 en 761 vergunningen te verlenen.
2.

Artikel 649, leden 2 en 3, is van toepassing.

TITEL IV
UITVOER
HOOFDSTUK I
Definitieve uitvoer
Artikel 788
1. Als exporteur in de zin van artikel 161, lid 5, van het Wetboek wordt
aangemerkt de persoon voor wiens rekening de aangifte ten uitvoer wordt
gedaan en die op het tijdstip van aanvaarding van deze aangifte eigenaar is
van de betrokken goederen of die dienaangaande gelijkaardig beschikkingsrecht heeft.
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2. Wanneer het eigendom of gelijkaardige beschikkingsrecht krachtens de
overeenkomst die aan de uitvoer ten grondslag ligt, berust bij een buiten de
Gemeenschap gevestigde persoon, wordt de in de Gemeenschap gevestigde
overeenkomstsluitende partij als exporteur beschouwd.
Artikel 789
Ingeval van onderaanneming kan de aangifte ten uitvoer eveneens worden
ingediend bij het douanekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar de
onderaannemer is gevestigd.
Artikel 790
Indien, om redenen die verband houden met de administratieve organisatie,
artikel 161, lid 5, eerste zin, van het Wetboek niet kan worden toegepast, mag
de aangifte worden ingediend bij elk voor de desbetreffende verrichting
bevoegd douanekantoor in de betrokken Lid-Staat.
Artikel 791
1. Ingeval van naar behoren gerechtvaardigde redenen kan een aangifte ten
uitvoer worden aanvaard door:
— een ander dan het in artikel 161, lid 5, eerste zin, van het Wetboek
bedoelde douanekantoor,
of
— een ander dan het in artikel 790 bedoelde douanekantoor.
In die gevallen wordt bij de controle op de naleving van verboden en
beperkingen met de bijzondere situatie rekening gehouden.
2. Indien in de in lid 1 bedoelde gevallen de uitvoerformaliteiten niet
worden verricht in de Lid-Staat waar de exporteur is gevestigd, zendt het
douanekantoor waar de aangifte ten uitvoer is ingediend een kopie van het
enig document aan de door de Lid-Staat, waar de exporteur is gevestigd,
aangewezen dienst.
Artikel 792
1. Onverminderd artikel 207 worden, indien de aangifte ten uitvoer op het
enig document wordt opgesteld, hiervan de exemplaren nrs. 1, 2 en 3 gebruikt.
Het douanekantoor waarbij de aangifte ten uitvoer is ingediend (douanekantoor van uitvoer) plaatst zijn stempel in vak A en vult zo nodig vak D in.
Wanneer dit kantoor de goederen vrijgeeft, houdt het exemplaar nr. 1 achter,
zendt exemplaar nr. 2 aan het bureau voor de statistiek van de Lid-Staat
waaronder het douanekantoor van uitvoer ressorteert en geeft exemplaar nr. 3
aan de belanghebbende terug.
Artikel 793
1. Exemplaar nr. 3 van het enig document en de goederen die voor uitvoer
zijn vrijgegeven worden overgelegd respectievelijk aangebracht bij het
douanekantoor van uitgang.
2.

Onder „douanekantoor van uitgang” wordt verstaan:

a)

voor goederen die per spoor, per post, door de lucht of over zee worden
uitgevoerd, het douanekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar de
goederen, in het kader van een enkele vervoersovereenkomst, door een
spoorwegmaatschappij, de posterijen van een Lid-Staat, een lucht- of
scheepvaartmaatschappij voor vervoer naar een derde land ten laste
worden genomen;

b) voor goederen die door middel van een pijpleiding worden uitgevoerd en
voor elektrische energie, het douanekantoor dat is aangewezen door de
Lid-Staat waar de exporteur is gevestigd;
c)

voor goederen die op enige andere wijze worden uitgevoerd, dan wel
onder omstandigheden waarop het bepaalde onder a) en b) niet van
toepassing is, het laatste douanekantoor voordat de goederen het
douanegebied van de Gemeenschap verlaten.
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3.
aangebrachte goederen in overeenstemming zijn met de aangegeven goederen
en ziet toe op het daadwerkelijk uitgaan van de goederen. Wanneer de
aangever de vermelding „RET-EXP” in vak 44 heeft aangebracht of op een
andere wijze zijn wens te kennen heeft gegeven exemplaar nr. 3 terug te
krijgen, bevestigt het douanekantoor van uitgang het daadwerkelijk uitgaan
van de goederen door aftekening van de achterzijde van exemplaar nr. 3 en
geeft dat dan aan de persoon die het aan dat douanekantoor heeft overgelegd
terug of, indien dit niet mogelijk is, eventueel aan de in vak 50 genoemde
tussenpersoon die in het ambtsgebied van het kantoor van uitgang gevestigd
is, om het aan de aangever te kunnen teruggeven. De aftekening bestaat uit de
afdruk van een stempel met de naam van het kantoor en de datum. 3

Indien het uitgaan in gedeelten plaatsvindt, wordt het exemplaar slechts
afgetekend voor het daadwerkelijk uitgevoerde deel van de goederen. Indien
het uitgaan in gedeelten via verschillende douanekantoren plaatsvindt,
waarmerkt het douanekantoor van uitgang waar exemplaar nr. 3 is overgelegd,
op naar behoren gerechtvaardigd verzoek, een kopie van dat exemplaar nr. 3
voor de hoeveelheid van de betreffende goederen met het oog op het
aanbrengen hiervan bij het andere betrokken kantoor van uitgang. Het
origineel van exemplaar nr. 3 wordt dienovereenkomstig van een aantekening
voorzien.
Indien een verrichting volledig op het grondgebied van een Lid-Staat
plaatsvindt, kan deze bepalen dat exemplaar nr. 3 niet wordt afgetekend. Dit
exemplaar wordt dan niet teruggegeven.
4. Indien het douanekantoor van uitgang een tekort vaststelt, vermeldt het
dit op het aangeboden exemplaar van de aangifte en deelt het dit mede aan het
douanekantoor van uitvoer.
Bij vaststelling van een overmaat staat het douanekantoor van uitgang niet toe
dat de goederen die de overmaat vormen het douanegebied van de
Gemeenschap verlaten zolang de uitvoerformaliteiten niet zijn vervuld.
Indien een afwijking wordt geconstateerd in de aard van de goederen, staat het
douanekantoor van uitgang niet toe dat de goederen het douanegebied van de
Gemeenschap verlaten zolang de uitvoerformaliteiten niet zijn vervuld. Het
douanekantoor van uitvoer wordt op de hoogte gesteld.
5. In de in lid 2, onder a), bedoelde gevallen tekent het douanekantoor van
uitgang exemplaar nr. 3 van de aangifte ten uitvoer overeenkomstig lid 3 af
nadat op het vervoerdocument in het rood de aanduiding „Export” alsmede
zijn stempel is aangebracht. Wanneer, in het geval van regelmatige
lijndiensten of rechtstreeks vervoer naar een derde land, de belanghebbenden
in staat zijn de regelmatigheid van de verrichtingen op andere wijze te
waarborgen, is het aanbrengen van de vermelding „Export” niet vereist.
6. Wanneer goederen met gebruikmaking van de regeling douanevervoer
naar een derde land of een kantoor van uitgang worden vervoerd, tekent het
douanekantoor van vertrek, overeenkomstig lid 3, exemplaar nr. 3 af en geeft
dit aan de aangever terug na op alle exemplaren van het douanevervoerdocument, of op een ander document dat als zodanig dienst doet, in het rood
„Export” te hebben vermeld. Het douanekantoor van uitgang houdt toezicht
op het daadwerkelijk uitgaan van de goederen.
De eerste alinea is niet van toepassing in geval van ontheffing van de
verplichting tot aanbrengen bij het douanekantoor van vertrek als bedoeld in
artikel 419, leden 4 en 7, en artikel 434, leden 6 en 9.
!M5

6 bis. Wanneer het goederen betreft die onder opschorting van accijnzen naar
een derde land worden vervoerd onder geleide van het in Verordening (EEG)
nr. 2719/92 bedoelde geleidedocument, tekent het douanekantoor van uitvoer,
overeenkomstig lid 3, exemplaar nr. 3 van het enig document af en geeft dit
aan de aangever terug na op alle exemplaren van dit geleidedocument in het
rood de vermelding „Export” en de bij lid 3 bedoelde stempelafdruk te hebben
aangebracht.
Op exemplaar nr. 3 van het enig document wordt verwezen naar het
geleidedocument en omgekeerd.
Het douanekantoor van uitgang houdt toezicht op het daadwerkelijk uitgaan
van de goederen en zendt het exemplaar van het geleidedocument terug,
overeenkomstig artikel 19, lid 4, van Richtlijn 92/12/EEG van de Raad (1).
(1) PB nr. L 76 van 23. 3. 1992, blz. 1.
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In geval van toepassing van lid 4 wordt de aantekening op het geleidedocument accijnzen aangebracht.
7. Het douanekantoor van uitvoer kan de exporteur vragen het bewijs te
leveren dat de goederen het douanegebied van de Gemeenschap hebben
verlaten.
Artikel 794
1. Goederen waarop geen verboden of beperkingen van toepassing zijn en
waarvan de waarde per zending en per aangever niet meer dan 3 000 ecu
bedraagt, kunnen bij het douanekantoor van uitgang worden aangegeven.
De Lid-Staten kunnen beslissen dat deze bepaling niet van toepassing is
wanneer degene die de aangifte ten uitvoer opstelt zich voor rekening van
derden beroepshalve met douaneaangelegenheden bezighoudt.
2. Mondelinge aangiften kunnen uitsluitend bij het douanekantoor van
uitgang worden gedaan.
Artikel 795
Goederen die het douanegebied van de Gemeenschap hebben verlaten zonder
dat daarvoor aangifte ten uitvoer is gedaan, worden achteraf door de exporteur
ten uitvoer aangegeven bij het douanekantoor dat bevoegd is voor de plaats
waar hij is gevestigd. Artikel 790 is van toepassing op deze situatie.
Deze aangifte kan slechts worden aanvaard indien de exporteur stukken
overlegt waaruit ten genoegen van de douaneautoriteiten van dit douanekantoor blijkt dat de goederen het douanegebied van de Gemeenschap
daadwerkelijk hebben verlaten en wat de aard en hoeveelheid van deze
goederen was. Dit kantoor tekent eveneens exemplaar nr. 3 van het enig
document af.
De aanvaarding achteraf van deze aangifte laat de toepassing van eventuele
sancties en eventuele gevolgen op het gebied van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid onverlet.
Artikel 796
1. Indien voor uitvoer vrijgegeven goederen het douanegebied van de
Gemeenschap niet hebben verlaten, stelt de exporteur het douanekantoor van
uitvoer daarvan onmiddellijk in kennis. Exemplaar nr. 3 van de betreffende
aangifte dient aan dit kantoor te worden teruggegeven.
2. Indien in de in artikel 793, lid 5 of 6, bedoelde gevallen een wijziging van
de vervoersovereenkomst tot gevolg heeft dat een vervoer dat buiten het
douanegebied van de Gemeenschap had moeten eindigen, binnen dit gebied
eindigt, kunnen de betrokken vennootschappen, autoriteiten of maatschappijen de gewijzigde overeenkomst slechts ten uitvoer leggen met de instemming
van het in artikel 793, lid 2, onder a), bedoelde douanekantoor of, in het geval
van douanevervoer, van het kantoor van vertrek. In dit geval dient exemplaar
nr. 3 te worden teruggeven.
HOOFDSTUK 2
Tijdelijke uitvoer met carnet ATA
Artikel 797
1. De uitvoer kan onder geleide van een carnet ATA plaatsvinden indien aan
de hierna volgende voorwaarden is voldaan:
a)

het carnet ATA moet in een Lid-Staat van de Gemeenschap zijn
afgegeven en dient geviseerd en gegarandeerd te zijn door een in de
Gemeenschap gevestigde organisatie die deel uitmaakt van een internationale keten van organisaties op het gebied van zekerheidstelling.
De lijst van deze organisaties wordt door de Commissie bekendgemaakt.

b) het carnet ATA dient betrekking te hebben op andere communautaire
goederen dan die waarvoor:
— bij uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap de douaneformaliteiten bij uitvoer zijn vervuld met het oog op de
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toekenning van restituties of andere bedragen bij uitvoer ingesteld in
het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid,
— een ander financieel voordeel dan deze restituties of andere bedragen
is toegekend in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, onder verplichting de genoemde goederen uit te voeren,
— een verzoek om terugbetaling is ingediend.
c)

de in artikel 221 genoemde documenten dienen te worden overgelegd. De
douaneautoriteiten kunnen de overlegging van het vervoerdocument
eisen.

d) de goederen moeten voor wederinvoer bestemd zijn.
2. Bij de plaatsing van de door een carnet ATA gedekte goederen voor
tijdelijke uitvoer vervult het kantoor van uitvoer de volgende formaliteiten:
a)

het verifieert de gegevens in de vakken A tot en met G van het deel
„uitvoer” van het carnet door deze gegevens te vergelijken met de
goederen waarop het carnet betrekking heeft;

b) het vult het vak „verklaring van de douaneautoriteiten” in dat op de
omslag van het carnet voorkomt;
c)

het vult de strook „uitvoer” en vak H van het deel „uitvoer” in;

d) het vermeldt zijn naam in vak H, onder b), van het deel „wederinvoer”;
e)

het behoudt het deel „uitvoer”.

3. Wanneer het douanekantoor van uitvoer niet tevens kantoor van uitgang
is, vervult het douanekantoor van uitvoer de in lid 2 bedoelde formaliteiten,
maar laat het invullen van vak 7 van de strook „uitvoer” achterwege, daar dit
vak door het douanekantoor van uitgang dient te worden ingevuld.
4. De door de douaneautoriteiten in vak „H”, onder b), van de strook
„uitvoer” vastgestelde termijn voor de wederinvoer van de goederen kan de
geldigheidsduur van het carnet niet overschrijden.
Artikel 798
Wanneer goederen die het douanegebied van de Gemeenschap onder geleide
van een carnet ATA hebben verlaten niet meer zijn bestemd voor wederinvoer,
wordt aan het douanekantoor van uitvoer een aangifte ten uitvoer overgelegd
waarin alle in bijlage 37 bedoelde gegevens voorkomen.
Na overlegging van het betreffende carnet viseert dit kantoor exemplaar nr. 3
van de uitvoeraangifte en maakt het deel en de strook van wederinvoer
ongeldig.

TITEL V
OVERIGE DOUANEBESTEMMINGEN

HOOFDSTUK 1
Vrije zones en vrije entrepots
Afdeling 1
Algemene bepalingen
Artikel 799
1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder operateur: iedere persoon die zich
bezighoudt met de opslag, de bewerking, de verwerking, de verkoop of de
aankoop van goederen in een vrije zone of een vrij entrepot.
2. De in artikel 503 opgenomen definities zijn eveneens op het onderhavige
hoofdstuk van toepassing.
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Artikel 800
Wanneer de bij communautaire besluiten vastgestelde handelspolitieke
maatregelen betrekking hebben op:
a)

het in het vrije verkeer brengen van goederen, zijn deze niet van
toepassing bij de plaatsing van goederen in een vrije zone of een vrij
entrepot, noch tijdens de gehele duur van hun verblijf aldaar;

b) het binnenbrengen van goederen in het douanegebied van de
Gemeenschap, "C1 zijn deze van toepassing bij de plaatsing 3 van
niet-communautaire goederen in een vrije zone of een vrij entrepot;
c)

de uitvoer van goederen, zijn deze van toepassing bij de uitvoer van
communautaire goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap
vanuit een vrije zone of een vrij entrepot. Deze goederen staan onder
toezicht van de douaneautoriteiten.
Artikel 801

De instelling van een vrije zone in een gedeelte van het douanegebied van de
Gemeenschap of de oprichting van een vrij entrepot kan door een ieder
worden aangevraagd.

!M12
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Artikel 802
De afsluiting van de vrije zones of van de ruimten van het vrije entrepot dient
zodanig te zijn dat de douaneautoriteiten op eenvoudige wijze toezicht kunnen
uitoefenen aan de buitenzijde van de vrije zone of het vrije entrepot en
goederen de vrije zone of het vrije entrepot niet op onregelmatige wijze
kunnen verlaten.
De aan de buitenzijde van de afsluiting grenzende zone dient zodanig te zijn
ingericht dat de douaneautoriteiten passend toezicht kunnen uitoefenen. Deze
zone is slechts toegankelijk met instemming van genoemde autoriteiten.
Artikel 803
1. De vergunning tot het oprichten van een gebouw in de vrije zone dient
schriftelijk te worden aangevraagd.
2. In de in lid 1 bedoelde aanvraag dient te worden vermeld in het kader van
welke activiteit het gebouw zal worden gebruikt. Deze aanvraag bevat tevens
alle gegevens aan de hand waarvan de douaneautoriteiten kunnen beoordelen
of zij de vergunning kunnen verlenen.
3. De douaneautoriteiten verlenen de vergunning indien dit geen belemmering vormt voor de toepassing van de douanevoorschriften.
4. De leden 1, 2 en 3 zijn eveneens van toepassing bij verbouwing van een
gebouw dat zich in de vrije zone bevindt of van een gebouw dat dienst doet als
vrij entrepot.
Artikel 804
Onverminderd de bepalingen inzake toezicht als bedoeld in artikel 168, lid 1,
van het Wetboek voeren de douaneautoriteiten de in de leden 2 en 4 van dat
artikel bedoelde controle slechts uit door middel van steekproeven en telkens
wanneer er gegronde twijfel bestaat omtrent de naleving van de geldende
voorschriften.
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Afdeling 2
Activiteiten in een vrije zone of een vrij entrepot en goedkeuring van de
voorraadadministratie
Artikel 805
Voor de in artikel 176, lid 1, van het Wetboek bedoelde activiteiten bestaat de
in artikel 172, lid 1, van het Wetboek bedoelde kennisgeving uit de indiening
van het verzoek om goedkeuring van de in artikel 808 bedoelde voorraadadministratie.
Artikel 806
De operateur neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de
personen die hij voor het uitoefenen van zijn activiteiten in dienst heeft de
douanewetgeving naleven.
Artikel 807
1. Een operateur kan zijn activiteiten in een vrije zone of een vrij entrepot
eerst aanvangen nadat de in artikel 176 van het Wetboek bedoelde
voorraadadministratie door de douaneautoriteiten is goedgekeurd.
2. De in lid 1 bedoelde goedkeuring wordt slechts verleend aan personen die
de nodige waarborgen bieden ter zake van de naleving van de bepalingen met
betrekking tot de vrije zones en de vrije entrepots.
Artikel 808
1. Het verzoek om de in artikel 807 bedoelde goedkeuring, hierna „verzoek”
genoemd, wordt schriftelijk ingediend bij de douaneautoriteiten die daartoe
zijn aangewezen door de Lid-Staat waar de vrije zone of het vrije entrepot
zich bevindt.
2. In het verzoek wordt aangegeven op welke van de in artikel 176, lid 1,
van het Wetboek genoemde activiteiten het betrekking heeft. Het verzoek
bevat een gedetailleerde beschrijving van de gevoerde of de te voeren
voorraadadministratie, de aard en de douanestatus van de goederen waarop
deze activiteiten betrekking hebben, alsmede, in voorkomend geval, de
douaneregeling waaronder deze activiteiten zullen plaatsvinden, evenals alle
andere gegevens aan de hand waarvan de douaneautoriteiten kunnen nagaan
of de bepalingen betreffende de vrije zones en de vrije entrepots op de juiste
wijze worden toegepast.
3. De verzoeken en de daarbij behorende documenten worden ten minste
drie volle kalenderjaren door de douaneautoriteiten bewaard nadat de
operateur zijn activiteiten in de vrije zone of het vrije entrepot heeft
beëindigd.
Artikel 809
De goedkeuring van de voorraadadministratie gebeurt door middel van een
schriftelijke, gedateerde en ondertekende beschikking.
De goedkeuring wordt de aanvrager meegedeeld.
Een kopie ervan wordt bewaard gedurende de in artikel 808, lid 3, genoemde
periode.
Artikel 810
1. De goedkeuring wordt door de douaneautoriteiten gewijzigd of
ingetrokken wanneer zij de persoon aan wie deze goedkeuring werd verleend,
verbieden in de vrije zone of het vrije entrepot een activiteit uit te oefenen
overeenkomstig artikel 172, leden 2 en 3, van het Wetboek.
2. De goedkeuring wordt door de douaneautoriteiten ingetrokken wanneer
wordt vastgesteld dat bij herhaling goederen verdwijnen en deze verdwijningen niet op bevredigende wijze kunnen worden gerechtvaardigd.
3. Wanneer de goedkeuring is ingetrokken, kunnen de activiteiten waarop
de voorraadadministratie betrekking heeft niet meer in de vrije zone of het
vrije entrepot worden uitgeoefend.
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Afdeling 3
Binnenkomst van goederen in een vrije zone of een vrij entrepot
Artikel 811
Onverminderd de artikelen 812 en 813 worden goederen die een vrije zone of
een vrij entrepot binnenkomen niet bij de douane aangebracht of aangegeven.
De binnenkomst van goederen in de ruimten die voor het uitoefenen van de
activiteiten wordt gebruikt, wordt onmiddellijk in de in artikel 807 bedoelde
voorraadadministratie ingeschreven.
Artikel 812
Het in artikel 168, lid 4, van het Wetboek bedoelde vervoerdocument is elk
document dat op het vervoer betrekking heeft, zoals het geleidebiljet, het
volgbriefje, het manifest of het verzendingsformulier, mits het alle gegevens
bevat die nodig zijn om de goederen te kunnen identificeren.
Artikel 813
1. Wanneer goederen die onder een douaneregeling zijn geplaatst bij de
douaneautoriteiten moeten worden aangebracht overeenkomstig artikel 170,
lid 2, onder a), van het Wetboek, wordt het daarop betrekking hebbende
douanedocument met de goederen aangeboden, onverminderd de vereenvoudigde procedures die in het kader van de aan te zuiveren douaneregeling
eventueel van toepassing zijn.
2. Indien een regeling actieve veredeling of tijdelijke invoer wordt
aangezuiverd doordat de veredelingsprodukten of invoergoederen onder de
regeling extern communautair douanevervoer worden geplaatst en vervolgens
in een vrije zone of een vrij entrepot worden gebracht om later uit het
douanegebied van de Gemeenschap te worden uitgevoerd, controleren de
douaneautoriteiten door middel van steekproeven of de in artikel 817, lid 3,
onder f), bedoelde gegevens in de voorraadadministratie zijn opgenomen.
Zij zien er tevens op toe dat deze gegevens, bij de overdracht van goederen
tussen twee operateurs binnen de vrije zone, in de voorraadadministratie
worden opgenomen van degene aan wie de goederen worden overgedragen.
Artikel 814
Wanneer goederen waarvoor terugbetaling of kwijtschelding van rechten bij
invoer is verleend in een vrije zone of een vrij entrepot mogen worden
geplaatst, geeft de douane de verklaring af als bedoeld in artikel 887, lid 5.
Artikel 815
Onverminderd artikel 823 kan de binnenkomst in een vrije zone of een vrij
entrepot van goederen waarop rechten bij uitvoer of andere maatregelen bij
uitvoer van toepassing zijn en waarvoor de douaneautoriteiten overeenkomstig artikel 170, lid 3, van het Wetboek eisen dat zij bij de douanedienst
worden aangemeld, geen aanleiding geven tot het aanbieden van een
document bij binnenkomst, noch tot een systematische en algemene controle
op alle goederen die binnenkomen.
Artikel 816
Wanneer de douaneautoriteiten overeenkomstig artikel 170, lid 4, van het
Wetboek een verklaring afgeven betreffende het communautaire of nietcommunautaire karakter van de goederen, gebruiken zij hiervoor een
formulier dat overeenstemt met het model en de bepalingen in bijlage 109.
Afdeling 4
Werking van een vrije zone of een vrij entrepot
Artikel 817
1. De operateur die de overeenkomstig artikel 807 goedgekeurde voorraadadministratie bijhoudt, vermeldt hierin alle gegevens die nodig zijn voor de
controle op de juiste toepassing van de douanevoorschriften.
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2. De operateur brengt iedere verdwijning van goederen door andere dan
natuurlijke oorzaken die hij constateert ter kennis van de douaneautoriteiten.
3. Onverminderd artikel 824 worden in de voorraadadministratie met name
vermeld:
a)

de merktekens, de nummers, het aantal en de aard van de colli, de
hoeveelheid en de omschrijving van de goederen volgens de gebruikelijke
handelsbenaming alsmede, in voorkomend geval, de identificatiemerken
van de containers;

b) de voor het volgen van de goederenbewegingen vereiste gegevens, en met
name de plaats waar de goederen zich bevinden;
c)

het vervoerdocument dat bij binnenkomst en vertrek van de goederen is
gebruikt;

d) de douanestatus en, in voorkomend geval, een verwijzing naar het in
artikel 816 bedoelde certificaat waaruit deze status blijkt;
e)

gegevens betreffende de gebruikelijke behandelingen;

f)

wanneer goederen in de vrije zone of het vrije entrepot worden
binnengebracht ter aanzuivering van de regeling actieve veredeling, de
regeling tijdelijke invoer of ter aanzuivering van de regeling extern
communautair douanevervoer, welke laatstgenoemde regeling zelf dient
om een van de andere in deze alinea genoemde regelingen aan te
zuiveren, de vermeldingen bedoeld in, respectievelijk:

!M5

— artikel 610, lid 1, en artikel 644, lid 1,
— artikel 711;
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h) de gegevens met betrekking tot de goederen die, wanneer zij in het vrije
verkeer zouden worden gebracht of tijdelijk zouden worden ingevoerd,
niet onderworpen zouden zijn aan de toepassing van rechten bij invoer of
handelspolitieke maatregelen en waarvan het gebruik of de bestemming
dient te worden gecontroleerd.
4. Wanneer in het kader van een douaneregeling een administratie dient te
worden gevoerd, worden de in deze administratie voorkomende gegevens niet
in de in lid 1 bedoelde voorraadadministratie opgenomen.
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Artikel 818
1. De in artikel 173, eerste alinea, onder b), van het Wetboek bedoelde
gebruikelijke behandelingen zijn de in bijlage 69 omschreven behandelingen.
2. Op verzoek van de aangever, in het kader van de toepassing van artikel
178, lid 2, van het Wetboek, kan een inlichtingenblad INF 8 worden
afgegeven wanneer de goederen die in een vrije zone of in een vrij entrepot
gebruikelijke behandelingen hebben ondergaan, onder een douaneregeling
worden geplaatst.
Het inlichtingenblad INF 8 wordt opgemaakt in één origineel en één kopie op
een formulier dat overeenstemt met het model en de bepalingen in bijlage 70.
Het inlichtingenblad INF 8 dient ter vaststelling van de heffingselementen
welke in aanmerking dienen te worden genomen.
Hiertoe verstrekt het controlekantoor de in de vakken 11, 12 en 13 gevraagde
gegevens, tekent vak 15 af en overhandigt de aangever het origineel van het
inlichtingenblad INF 8.
!B

Artikel 819
1. Wanneer niet-communautaire goederen binnen een vrije zone of een vrij
entrepot in het vrije verkeer worden gebracht is, onverminderd artikel 173, lid
2, van het Wetboek, de in artikel 253, lid 3, bedoelde domiciliëringsprocedure
van toepassing zonder voorafgaande toestemming van de douaneautoriteiten.
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In dat geval heeft de in artikel 809 bedoelde goedkeuring van de
voorraadadministratie eveneens betrekking op het gebruik van deze voorraadadministratie voor de controle op de vereenvoudigde procedure voor het
in het vrije verkeer brengen.
2. Het communautaire karakter van de overeenkomstig lid 1 in het vrije
verkeer gebrachte goederen blijkt uit het in bijlage 109 bedoelde certificaat,
dat door de operateur wordt afgegeven.
Afdeling 5
Vertrek van goederen uit een vrije zone of een vrij entrepot
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Artikel 820
Het vertrek van goederen uit de ruimten die voor het uitoefenen van de
activiteit worden gebruikt, wordt onmiddellijk in de in artikel 807 bedoelde
voorraadadministratie ingeschreven.
Artikel 821
In het geval van wederuitvoer van niet-communautaire goederen, die niet zijn
gelost of die zijn overgeladen in de zin van artikel 176, lid 2, van het Wetboek,
is de kennisgeving zoals bedoeld in artikel 182, lid 3, van het Wetboek niet
vereist.
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Afdeling 6
Bijzondere bepalingen inzake communautaire landbouwgoederen
Artikel 823
1. Goederen met prefinanciering die op grond van artikel 5 van Verordening
(EEG) nr. 565/80 in een vrije zone of een vrij entrepot worden geplaatst,
dienen bij de douane te worden aangebracht en aangegeven.
2. De in lid 1 bedoelde aangifte wordt gedaan overeenkomstig het bepaalde
in artikel 530.
Artikel 824
In de in artikel 807 bedoelde voorraadadministratie dient, naast de in artikel
817 genoemde gegevens, de datum te worden vermeld waarop goederen met
prefinanciering in de vrije zone of het vrije entrepot zijn geplaatst en te
worden verwezen naar de aangifte tot inslag.
Artikel 825
Artikel 532 is van toepassing op de behandeling van goederen met
prefinanciering.
Artikel 826
De verwerking van basisprodukten met prefinanciering in een vrije zone of
een vrij entrepot vindt plaats overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EEG)
nr. 565/80.
Artikel 827
1. Goederen met prefinanciering dienen ten uitvoer te worden aangegeven
en het douanegebied van de Gemeenschap te verlaten binnen de termijnen die
in de communautaire landbouwvoorschriften zijn vastgesteld.
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2. De in lid 1 bedoelde aangifte dient te worden gedaan overeenkomstig
artikel 534.
3. Onverminderd Verordening (EEG) nr. 386/90 van de Raad (1), wordt de
voorraadadministratie door middel van steekproeven door de douaneautoriteiten gecontroleerd om na te gaan of de in lid 1 bedoelde termijnen in acht
worden genomen.
Artikel 828
In een vrije zone of een vrij entrepot kan een bevoorradingsdepot worden
opgericht overeenkomstig artikel 38 van Verordening (EEG) nr. 3665/87 van
de Commissie (2).
Afdeling 7
Procedures voor het gebruik van de regeling actieve veredeling - systeem
inzake schorsing - of van de regeling behandeling onder douanetoezicht in
een vrije zone of een vrij entrepot
Artikel 829
De veredeling of behandeling van goederen met toepassing van de regeling
actieve veredeling - systeem inzake schorsing - respectievelijk de regeling
behandeling onder douanetoezicht in een vrije zone of een vrij entrepot kan
eerst plaatsvinden nadat de in artikel 556 "C2 respectievelijk artikel 652
3 bedoelde vergunning is verleend.
In de vergunning wordt vermeld in welke vrije zone of in welk vrij entrepot de
veredeling of behandeling zal plaatsvinden.
Artikel 830
De douaneautoriteiten geven slechts toestemming tot gebruik van de in deze
onderafdeling bedoelde vereenvoudigde procedures wanneer alle garanties
worden geboden voor een goed verloop van de verrichtingen. De
douaneautoriteiten kunnen toestemming weigeren aan personen die slechts
zelden werkzaamheden in het kader van de regeling actieve veredeling of de
regeling behandeling onder douanetoezicht verrichten.
Artikel 831
1. De vergunninghouder dient, naar gelang van het geval, een „administratie
actieve veredeling” of een „administratie behandeling onder douanetoezicht”
te voeren, zoals bedoeld in artikel 556, lid 3, respectievelijk artikel 652, lid 3.
Daarin dient tevens een verwijzing naar de vergunning voor te komen.
2. Voor het opstellen van de in de artikelen 595 of 664 bedoelde
zuiveringsafrekening treedt de verwijzing naar de inschrijving in de in lid 1
bedoelde administratie in de plaats van de verwijzing naar de aangiften en
documenten als bedoeld in artikel 595, lid 3, of artikel 664, lid 3.
Artikel 832
1. De plaatsing van goederen onder de regeling actieve veredeling of onder
de regeling behandeling onder douanetoezicht op het tijdstip van binnenkomst
in de vrije zone of het vrije entrepot geschiedt door middel van de in artikel
276 bedoelde domiciliëringsprocedure.
2. De operateur kan evenwel verzoeken om toepassing van de normale
procedure voor de plaatsing onder de regeling actieve veredeling of
behandeling onder douanetoezicht.
3. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de domiciliëringsprocedure in het
kader van artikel 276, treedt de inschrijving in de „administratie actieve
veredeling” respectievelijk de „administratie behandeling onder douanetoezicht” in de plaats van de in artikel 176, lid 1, van het Wetboek bedoelde
inschrijving in de voorraadadministratie van de vrije zone of het vrije
entrepot.
(1) PB nr. L 42 van 16. 2. 1990, blz. 6.
(2) PB nr. L 351 van 14. 12. 1987, blz. 1.
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4. De inschrijving in de „administratie actieve veredeling” of in de
„administratie behandeling onder douanetoezicht” bevat een verwijzing naar
het document onder geleide waarvan de goederen werden aangevoerd.
Artikel 833
1. De plaatsing onder de regeling actieve veredeling of onder de regeling
behandeling onder douanetoezicht van goederen welke zich reeds in de vrije
zone of het vrije entrepot bevinden, geschiedt door middel van de in artikel
276 bedoelde domiciliëringsprocedure.
2. In de voorraadadministratie van de vrije zone of het vrije entrepot dient te
worden verwezen naar de inschrijving in de „administratie actieve veredeling”
of de „administratie behandeling onder douanetoezicht”.
Artikel 834
1. De regeling actieve veredeling of de regeling behandeling onder
douanetoezicht wordt aangezuiverd voor de veredelingsprodukten of de
goederen in ongewijzigde staat respectievelijk voor de behandelde produkten
of de goederen in ongewijzigde staat die zich in een vrije zone of een vrij
entrepot bevinden door inschrijving in de voorraadadministratie van de vrije
zone of het vrije entrepot. In de „administratie actieve veredeling”
respectievelijk de „administratie behandeling onder douanetoezicht” wordt
naar deze inschrijving verwezen.
2. De in artikel 610 bedoelde vermeldingen worden in de voorraadadministratie van de vrije zone of het vrije entrepot opgenomen.
Artikel 835
1. Wanneer de regeling actieve veredeling of de regeling behandeling onder
douanetoezicht wordt aangezuiverd door de wederuitvoer van de veredelingsprodukten of de goederen in ongewijzigde staat respectievelijk van de
behandelde produkten of de goederen in ongewijzigde staat, op het tijdstip
waarop deze produkten of goederen de vrije zone of het vrije entrepot
verlaten, vindt deze wederuitvoer plaats volgens de in artikel 283 bedoelde
domiciliëringsprocedure.
!M4
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2. Wanneer de regeling actieve veredeling of de regeling behandeling onder
douanetoezicht wordt aangezuiverd door het in het vrije verkeer brengen van
de veredelingsprodukten of de goederen in ongewijzigde staat respectievelijk
van de behandelde produkten of de goederen in ongewijzigde staat, op het
tijdstip waarop deze produkten of goederen de vrije zone of het vrije entrepot
verlaten, vindt dit in het vrije verkeer brengen plaats volgens de in de
artikelen 263 tot en met 267 bedoelde domiciliëringsprocedure.
3. Wanneer de regeling actieve veredeling of de regeling behandeling onder
douanetoezicht wordt aangezuiverd door het plaatsen van de veredelingsprodukten of de goederen in ongewijzigde staat respectievelijk van de
behandelde produkten of de goederen in ongewijzigde staat onder een andere
douaneregeling dan het vrije verkeer of de wederuitvoer, op het tijdstip
waarop deze produkten of goederen de vrije zone of het vrije entrepot
verlaten, geschiedt deze plaatsing volgens de daartoe vastgestelde normale of
vereenvoudigde procedures.
4.

Artikel 832, lid 2, is van overeenkomstige toepassing.

5. "C1 In geval van toepassing van de leden 1. en 2 3 behoeft de uitslag
van de veredelingsprodukten, de behandelde produkten of de goederen in
ongewijzigde staat uit de vrije zone of het vrije entrepot niet in de
voorraadadministratie van de vrije zone of het vrije entrepot te worden
vermeld.
Artikel 836
Artikel 835, leden 2 en 5, doet geen afbreuk aan de toepassing van de
artikelen 122, 135 en 136 van het Wetboek met betrekking tot de rechten en
heffingen van toepassing op onder de regeling actieve veredeling of
behandeling onder douanetoezicht geplaatste goederen of produkten.
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Artikel 837
De douaneautoriteiten van de Bondsrepubliek Duitsland doen de Commissie
vóór het einde van elke maand volgende op elk kwartaal de in bijlage 85
bedoelde gegevens toekomen betreffende de vergunningen tot actieve
veredeling die tijdens het voorafgaande kwartaal in de Oude Vrijhaven
Hamburg zijn afgegeven of gewijzigd en waarop de economische voorwaarden van de regeling actieve veredeling niet van toepassing zijn.
Artikel 838
Het communautaire karakter van de veredelingsprodukten, de behandelde
produkten of de goederen in ongewijzigde staat die binnen of bij vertrek uit
een vrije zone of een vrij entrepot in het vrije verkeer worden gebracht, wordt
aangetoond door middel van het in bijlage 109 bedoelde certificaat dat door
de operateur wordt afgegeven.
De eerste alinea is eveneens van toepassing op veredelingsprodukten of
onveredelde goederen die overeenkomstig artikel 580, lid 3, in de
Gemeenschap op de markt worden gebracht.
Artikel 839
De inschrijving in de „administratie actieve veredeling” of in de
„administratie behandeling onder douanetoezicht” moet de douaneautoriteiten
in de gelegenheid stellen op ieder moment de juiste situatie van alle goederen
en produkten die onder een van de desbetreffende regelingen zijn geplaatst of
die zich in de vrije zone of het vrije entrepot bevinden, na te gaan.
Afdeling 8
Mededelingen
Artikel 840
1.

De Lid-Staten delen de Commissie mede:

a)

de in de Gemeenschap bestaande en in gebruik zijnde vrije zones;

!M12
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b) bij welke douaneautoriteiten het in artikel 808 bedoelde verzoek moet
worden ingediend;
c)

op welke wijze zij de controlevoorschriften aanpassen ten aanzien van de
regelingen actieve veredeling en behandeling onder douanetoezicht, als
bedoeld in artikel 173 van het Wetboek.

2. De Commissie maakt de in lid 1, onder a) en b), bedoelde mededelingen
bekend in de C-reeks van het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

HOOFDSTUK 2
Wederuitvoer, vernietiging en afstand
Artikel 841
Indien voor de wederuitvoer een aangifte is vereist, zijn de artikelen 788 tot en
met 796 van overeenkomstige toepassing, onder voorbehoud van bijzondere
bepalingen die eventueel van toepassing zijn bij de aanzuivering van de
voorafgaande economische douaneregeling.
Artikel 842
1. Voor de toepassing van artikel 182, lid 3, van het Wetboek dient de
mededeling dat de goederen zullen worden vernietigd schriftelijk te worden
gedaan en te worden ondertekend door belanghebbende. De mededeling dient
tijdig te worden gedaan zodat de douaneautoriteiten op de vernietiging
toezicht kunnen uitoefenen.
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2. Wanneer voor de betreffende goederen reeds een aangifte is aanvaard
door de douaneautoriteiten, maken deze melding van de vernietiging op de
aangifte en stellen deze buiten werking overeenkomstig artikel 66 van het
Wetboek.
De douaneautoriteiten die bij het vernietigen van de goederen aanwezig zijn,
vermelden op de aangifte de soort en de hoeveelheid van de na vernietiging
overblijvende resten en afvallen, ten einde de grondslagen van heffing vast te
stellen die daarvoor zouden gelden wanneer daaraan een andere douanebestemming werd gegeven.
3. Lid 2, eerste alinea, is van overeenkomstige toepassing op goederen die
worden afgestaan aan de Schatkist.

TITEL VI
GOEDEREN DIE HET DOUANEGEBIED VAN DE GEMEENSCHAP
VERLATEN
Artikel 843
1. Wanneer goederen, die niet onder een douaneregeling zijn geplaatst en
waarvan de uitvoer naar landen buiten de Gemeenschap is verboden of
onderworpen aan beperkingen, aan een recht bij uitvoer of aan een andere
heffing bij uitvoer, het douanegebied van de Gemeenschap verlaten ten einde
in een ander deel van dit gebied opnieuw te worden binnengebracht, wordt bij
dit verlaten, overeenkomstig de artikelen 472 tot en met 495, een
controle-exemplaar T 5 afgegeven.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op vervoer door een luchtvaart- of
zeevaartmaatschappij, mits het zeevervoer door een schip van een geregelde
lijndienst rechtstreeks wordt verricht, zonder dat buiten het douanegebied van
de Gemeenschap een haven wordt aangedaan.
3. Het controle-exemplaar T 5 kan worden afgegeven door elk douanekantoor waarbij de betrokken goederen worden aangeboden en dient met deze
goederen bij het douanekantoor van uitgang te worden aangeboden.
4.

Op het controle-exemplaar T 5 dienen te zijn vermeld:

— in vak 31 en vak 33, respectievelijk de omschrijving van de goederen en
de daarop betrekking hebbende GN-code;
— in vak 38, de nettomassa van de goederen;
— in vak 104, na het vak „Andere (nauwkeurige vermelding)” te hebben
aangekruist, in hoofdletters een van de volgende vermeldingen:
„Uitvoer uit de Gemeenschap onderworpen aan beperkingen — goederen
bestemd om opnieuw in het grondgebied van de Gemeenschap te worden
binnengebracht”;
„Uitvoer uit de Gemeenschap onderworpen aan heffing — goederen
bestemd om opnieuw in het grondgebied van de Gemeenschap te worden
binnengebracht”.
5. Het origineel van het controle-exemplaar T 5 en de goederen worden bij
het douanekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar de goederen opnieuw in
het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht, aangeboden.
6. Het controle-exemplaar T 5 wordt onverwijld aan het douanekantoor dat
het heeft afgegeven teruggezonden door het in lid 5 bedoelde douanekantoor,
nadat dit in vak „J; Controle van het gebruik en/of de bestemming” het eerste
vak heeft aangekruist en de datum heeft ingevuld waarop de goederen
opnieuw het douanegebied van de Gemeenschap zijn binnengebracht.
Bij vaststelling van onregelmatigheden wordt echter in de rubriek „Opmerkingen” een passende aantekening aangebracht.

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 298
!B

DEEL III
!M13

Begunstigde verrichtingen

TITEL I
TERUGKERENDE GOEDEREN
!B

Artikel 844
1. In afwijking van artikel 185, lid 2, onder b), van het Wetboek worden van
rechten bij invoer vrijgesteld:
— goederen waarvoor bij uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap
douaneformaliteiten zijn vervuld ter verkrijging van in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid ingestelde restituties of andere
bedragen bij uitvoer,
of
— goederen waarvoor een ander financieel voordeel dan deze restituties of
andere bedragen is verleend in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid, met daaraan verbonden de verplichting deze goederen
uit te voeren,
mits wordt aangetoond dat, naar gelang van het geval, hetzij deze restituties of
andere betaalde bedragen zijn terugbetaald of de bevoegde diensten alle
maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat zij worden betaald, hetzij
de andere financiële voordelen zijn te niet gedaan en deze goederen:
i)

in het land van bestemming niet tot verbruik konden worden ingevoerd
om redenen die verband houden met de in dat land geldende
voorschriften;

ii) door de geadresseerde worden teruggezonden omdat zij gebreken
vertonen of niet beantwoorden aan de bepalingen van het contract;
iii) in het douanegebied van de Gemeenschap worden wederingevoerd omdat
zij door omstandigheden buiten de wil van de exporteur niet voor het
beoogde doel konden worden gebruikt.
2. De volgende goederen bevinden zich in de in lid 1, onder iii), bedoelde
situatie:
a)

goederen welke naar het douanegebied van de Gemeenschap terugkeren
als gevolg van vóór de aflevering aan de geadresseerde opgelopen schade,
hetzij aan de goederen zelf, hetzij aan het vervoermiddel waarin of
waarop zij zijn geladen;

b) goederen welke aanvankelijk zijn uitgevoerd om in het kader van een
jaarbeurs of soortgelijke manifestatie te worden verbruikt of verkocht,
doch aldaar niet verbruikt of verkocht zijn;
c)

goederen welke 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 gebeurtenissen niet aan de geadresseerde konden worden afgeleverd dan wel bij
de geadresseerde zijn aangekomen na het verstrijken van de bindende
leveringstermijnen vastgesteld in de overeenkomst die aan de uitvoer van
de goederen ten grondslag lag;
e)

onder de marktordening voor groenten en fruit vallende produkten welke
als geconsigneerde goederen zijn uitgevoerd en niet op de markt van het
derde land van bestemming zijn verkocht.

3. Goederen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
zijn uitgevoerd onder geleide van een uitvoer- of een voorfixatiecertificaat
komen slechts voor vrijstelling van rechten bij invoer in aanmerking indien
wordt aangetoond dat de desbetreffende communautaire bepalingen zijn
nageleefd.
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4. De in lid 1 bedoelde goederen komen slechts voor vrijstelling in
aanmerking indien zij in het douanegebied van de Gemeenschap voor het vrije
verkeer worden aangegeven binnen een termijn van twaalf maanden te
rekenen vanaf de datum waarop de douaneformaliteiten bij uitvoer zijn
vervuld.
!M14

Wanneer de goederen evenwel na afloop van de in de eerste alinea genoemde
termijn voor het vrije verkeer worden aangegeven, kunnen de douaneautoriteiten van de lidstaat van wederinvoer toestaan dat deze termijn wordt
overschreden indien dit gerechtvaardigd wordt door buitengewone omstandigheden. Wanneer de douaneautoriteiten toestaan dat deze termijn wordt
overschreden, delen zij de Commissie de bijzonderheden van het geval mee.
!B

Artikel 845
Terugkerende goederen komen ook voor vrijstelling van rechten bij invoer in
aanmerking wanneer zij slechts een gedeelte vormen van de eerder uit het
douanegebied van de Gemeenschap uitgevoerde goederen.
Dit is eveneeens het geval wanneer de terugkerende goederen uit delen of
toebehoren bestaan van machines, instrumenten, toestellen of andere
produkten welke eerder uit het douanegebied van de Gemeenschap zijn
uitgevoerd.
Artikel 846
1. In afwijking van artikel 186 van het Wetboek komen terugkerende
goederen voor vrijstelling van rechten bij invoer in aanmerking wanneer zij
zich in een van de volgende situaties bevinden:
a)

goederen die na uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap
slechts behandelingen hebben ondergaan die noodzakelijk waren om ze
in goede staat te bewaren of die uitsluitend hun presentatie wijzigen;

b) goederen waarvan na uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap
is gebleken dat zij gebreken vertonen of ongeschikt zijn voor het beoogde
gebruik, ook al hebben zij andere behandelingen ondergaan dan die welke
nodig waren om ze in goede staat te bewaren of die hun presentatie
wijzigen, mits is voldaan aan een van de volgende voorwaarden:
— de goederen hebben de genoemde behandelingen uitsluitend met het
oog op hun herstelling of revisie ondergaan, of
— hun ongeschiktheid voor het beoogde gebruik is pas gebleken nadat
met genoemde behandelingen een aanvang was gemaakt.
2. Indien de behandelingen die de terugkerende goederen overeenkomstig
lid 1, onder b), mogelijkerwijze hebben ondergaan aanleiding zouden hebben
gegeven tot de heffing van rechten bij invoer als de goederen onder de
regeling „passieve veredeling” zouden zijn geplaatst, gelden de regels met
betrekking tot de heffing welke in het kader van genoemde regeling van
toepassing zijn.
Indien evenwel de behandeling die goederen hebben ondergaan bestaat uit een
herstelling of een revisie die noodzakelijk was ten gevolge van een
onvoorziene gebeurtenis buiten het douanegebied van de Gemeenschap die
ten genoegen van de douaneautoriteiten wordt aangetoond, dan wordt, mits de
waarde van de terugkerende goederen door deze behandeling niet hoger is
geworden dan de waarde op het ogenblik van hun uitvoer uit het douanegebied
van de Gemeenschap, vrijstelling van de rechten bij invoer toegekend.
3.

Voor de toepassing van lid 2, tweede alinea:

a)

wordt onder „noodzakelijke herstelling of revisie” verstaan elke
handeling die ten doel heeft een gebrekkige werking te verhelpen of
materiële schade te herstellen welke gedurende het verblijf van de
goederen buiten het douanegebied van de Gemeenschap is ontstaan en
zonder welke deze goederen onder normale omstandigheden niet meer
kunnen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij bestemd zijn;

b) wordt aangenomen dat de waarde van de terugkerende goederen, als
gevolg van de behandeling die zij hebben ondergaan, niet groter is dan
die welke zij op het tijdstip van hun uitvoer uit het douanegebied van de
Gemeenschap hadden, wanneer deze behandeling beperkt is gebleven tot
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hetgeen strikt noodzakelijk was ten einde de goederen onder dezelfde
omstandigheden te kunnen gebruiken als op het tijdstip van uitvoer.
Wanneer de herstelling of revisie van de goederen het gebruik van
vervangingsonderdelen noodzakelijk maakt, dient dit te worden beperkt tot
de onderdelen welke strikt noodzakelijk zijn ten einde de goederen weer
onder dezelfde omstandigheden te kunnen gebruiken als op het tijdstip van
uitvoer.
Artikel 847
Op verzoek van de belanghebbende geven de douaneautoriteiten bij de
vervulling van de douaneformaliteiten bij uitvoer een document af dat de
gegevens bevat aan de hand waarvan de identiteit van de goederen kan worden
vastgesteld wanneer deze weer in het douanegebied van de Gemeenschap
worden binnengebracht.
Artikel 848
1.

Als „terugkerende goederen” kunnen worden toegelaten:

— goederen waarvoor bij de aangifte voor het vrije verkeer wordt overlegd:
a) hetzij het exemplaar van de aangifte ten uitvoer dat de exporteur door
de douaneautoriteiten is overhandigd of een door genoemde
autoriteiten voor eensluidend afgetekende kopie van dit document,
b) hetzij het in artikel 850 bedoelde inlichtingenblad.
De onder a) en b) bedoelde documenten zijn niet vereist indien de
douaneautoriteiten van het douanekantoor van wederinvoer op grond van
bewijsstukken waarover zij beschikken of die zij van de belanghebbende
kunnen verlangen in staat zijn vast te stellen dat de voor het vrije verkeer
aangegeven goederen eerder uit het douanegebied van de Gemeenschap
werden uitgevoerd en dat zij op het tijdstip van uitvoer voldeden aan de
voorwaarden om als terugkerende goederen te worden aangemerkt;
— goederen die zijn gedekt door een binnen de Gemeenschap afgegeven
carnet ATA.
Deze goederen kunnen als terugkerende goederen worden aangemerkt
onder de in artikel 185 van het Wetboek genoemde voorwaarden, zelfs na
het verstrijken van de geldigheidsduur van het carnet ATA.
In ieder geval moeten de in artikel 299, lid 2, bedoelde formaliteiten
worden vervuld.
2. Lid 1, eerste streepje, is niet van toepassing op het internationale verkeer
van verpakkingsmiddelen, vervoermiddelen of bepaalde goederen welke zijn
toegelaten tot een bijzondere douaneregeling indien autonome of conventionele bepalingen in die omstandigheden in het achterwege laten van
douanedocumenten voorzien.
Zij zijn evenmin van toepassing in gevallen waarin goederen mondeling of
door enige andere handeling kunnen worden aangegeven voor het vrije
verkeer.
3. Wanneer zij dit noodzakelijk achten, kunnen de douaneautoriteiten van
het douanekantoor van wederinvoer, met name met het oog op de identificatie
van de goederen, van belanghebbende aanvullende bewijsstukken eisen.
Artikel 849
1. Behalve de in artikel 848 bedoelde documenten moet bij elke aangifte
voor het vrije verkeer van terugkerende goederen waarvoor bij de uitvoer
mogelijkerwijze douaneformaliteiten zijn vervuld met het oog op het
verkrijgen van restituties of van andere bedragen bij uitvoer die zijn ingesteld
in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, een verklaring
worden voorgelegd van de autoriteiten die in het land van uitvoer bevoegd zijn
voor de toekenning van dergelijke restituties of bedragen. Deze verklaring
moet alle gegevens bevatten aan de hand waarvan het douanekantoor waar de
betrokken goederen voor het vrije verkeer worden aangegeven, kan nagaan of
zij inderdaad op de genoemde goederen betrekking heeft.
2. Wanneer bij de uitvoer van de goederen geen douaneformaliteiten zijn
vervuld met het oog op de toekenning van restituties of andere bedragen bij
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uitvoer in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, moet op de
verklaring 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,
— ∆εν τυχαν επιδοτ(σεων ( Iλλων χορηγ(σεων κατI την εξαγωγ(,
— 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,
!A1

— Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä — Inga bidrag
eller andra belopp har beviljats vid exporten,
!B

— Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten.
3. 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 op de verklaring
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,
— Επιδοτ(σεις και Iλλες χορηγ(σεις κατI την εξαγωγ( επεστρIφησαν για … (ποσ@της),
— 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 … (quantità),
— Restituties en andere bedragen bij de uitvoer voor … (hoeveelheid)
terugbetaald,
— Restituições e outros montantes na exportação reembolsados para …
(quantidade),

!A1

— 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),
!B

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,
— Αποδεικτικ@ πληρωµ(ς επιδοτ(σεων ( Iλλων χορηγ(σεων κατI
την εξαγωγ( ακυρωµνο για … (ποσ@της),
— Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation
cancelled for … (quantity),
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— Titre de paiement des restitutions ou autres montants à l’exportation
annulé pour … (quantité),
— Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi all’esportazione
annullato per … (quantità),
— Aanspraak op restituties of andere bedragen bij uitvoer vervallen voor …
(hoeveelheid),
— Título de pagamento de restituições ou outros montantes à exportação
anulado para … (quantidade),
!A1

— Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin peruutettu
… (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),
!B

al naar gelang deze restituties of andere bedragen bij uitvoer al dan niet reeds
door de bevoegde autoriteiten zijn uitbetaald.
4. In het in artikel 848, lid 1, eerste streepje, onder b), bedoelde geval wordt
de in lid 1 voorgeschreven verklaring gesteld op het in artikel 850 bedoelde
inlichtingenblad INF 3.
5. De in lid 1 bedoelde verklaring is niet vereist wanneer de douaneautoriteiten van het douanekantoor van wederinvoer, met de middelen waarover zij
beschikken, in staat zijn zich ervan te vergewissen dat geen restitutie of ander
bedrag bij uitvoer is toegekend en ook later niet zal worden toegekend.
Artikel 850
Het inlichtingenblad INF 3 wordt in één origineel en twee kopieën gesteld op
een formulier dat overeenstemt met het model in bijlage 110.
Artikel 851
1. Onder voorbehoud van lid 3, wordt het inlichtingenblad INF 3 op verzoek
van de exporteur door de douaneautoriteiten van het douanekantoor van
uitvoer afgegeven bij het vervullen van de uitvoerformaliteiten voor de
goederen waarop het betrekking heeft, wanneer deze exporteur verklaart dat
de betrokken goederen vermoedelijk via een ander douanekantoor dan het
douanekantoor van uitvoer zullen terugkeren.
2. Het inlichtingenblad INF 3 kan eveneens, op verzoek van de exporteur,
door de douaneautoriteiten van het douanekantooor van uitvoer worden
afgegeven nadat de uitvoerformaliteiten voor de goederen waarop het
betrekking heeft, zijn vervuld, mits deze autoriteiten, aan de hand van de
inlichtingen waarover zij beschikken, kunnen vaststellen dat de gegevens in de
aanvraag van de exporteur met de uitgevoerde goederen overeenstemmen.
3. Voor goederen als bedoeld in artikel 849, lid 1, mag het inlichtingenblad
INF 3 slechts worden afgegeven nadat de douaneformaliteiten bij uitvoer in
verband met die goederen zijn vervuld, onder hetzelfde voorbehoud als dat
bedoeld in lid 2.
Aan deze afgifte is de voorwaarde verbonden:
a)

dat vak B van het inlichtingenblad van tevoren is ingevuld en geviseerd
door de douaneautoriteiten;

b) dat vak A van het inlichtingenblad van tevoren is ingevuld en geviseerd
door de douaneautoriteiten wanneer voorgeschreven is dat de in dat vak
voorkomende gegevens moeten worden verstrekt.
Artikel 852
1. In het inlichtingenblad INF 3 worden alle gegevens opgenomen welke de
douaneautoriteiten nodig achten om de identiteit van de uitgevoerde goederen
vast te stellen.
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2. Wanneer te verwachten is dat de uitgevoerde goederen naar het
douanegebied van de Gemeenschap zullen terugkeren via verschillende
andere douanekantoren dan het douanekantoor van uitvoer, kan de exporteur
de afgifte van meer dan één inlichtingenblad INF 3 vragen voor de totale
hoeveelheid van de uitgevoerde goederen.
De exporteur kan de douaneautoriteiten die het inlichtingenblad INF 3 hebben
afgegeven eveneens vragen dit te vervangen door meer inlichtingenbladen
INF 3 voor de totale hoeveelheid van de goederen die zijn vermeld op het
aanvankelijk afgegeven inlichtingenblad INF 3.
De exporteur kan eveneens de afgifte van een inlichtingenblad INF 3 vragen
voor een gedeelte van de uitgevoerde goederen.
Artikel 853
Het origineel en een kopie van het inlichtingenblad INF 3 worden de
exporteur ter hand gesteld, zodat hij deze op het douanekantoor van
wederinvoer kan overleggen. De tweede kopie wordt door de douaneautoriteiten van afgifte in hun archieven opgeborgen.
Artikel 854
Het douanekantoor van wederinvoer tekent op het origineel en de kopie van
het inlichtingenblad INF 3 de hoeveelheid goederen aan die met vrijstelling
van rechten bij invoer zijn toegelaten, behoudt het origineel en stuurt de
douaneautoriteiten van afgifte de kopie van dat inlichtingenblad met daarop
het nummer en de datum van de aangifte voor het vrije verkeer van deze
goederen.
Voornoemde douaneautoriteiten vergelijken deze kopie met die welke in hun
bezit is en bewaren deze in hun archieven.
Artikel 855
Bij diefstal, verlies of vernietiging van het origineel van het inlichtingenblad
INF 3 kan belanghebbende een duplicaat vragen aan de douaneautoriteiten die
het origineel hebben afgegeven. Genoemde autoriteiten willigen dit verzoek
in indien de omstandigheden dit rechtvaardigen. Op het aldus afgegeven
document moet een van de volgende vermeldingen worden aangebracht:
— DUPLICADO,
— DUPLIKAT,
— DUPLIKAT,
— ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,
— DULICATE,
— DUPLICATA,
— DUPLICATO,
— DUPLICAAT,
— SEGUNDA VIA,
!A1

— KAKSOISKAPPALE — DUPLIKAT,
!B

— DUPLIKAT.
De afgifte van het duplicaat wordt door de douaneautoriteiten aangetekend op
de kopie van het inlichtingenblad INF 3 die in hun bezit is.
Artikel 856
1. De douaneautoriteiten van het douanekantoor van uitvoer doen de
autoriteiten van het douanekantoor van wederinvoer op hun verzoek alle
beschikbare gegevens toekomen aan de hand waarvan deze kunnen nagaan of
de goederen aan de voorwaarden voldoen om voor toepassing van de
bepalingen van het onderhavige deel in aanmerking te komen.
2. Het inlichtingenblad INF 3 kan worden gebruikt voor het aanvragen en de
toezending van de in lid 1 bedoelde gegevens.
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TITEL II
PRODUCTEN VAN DE ZEEVISSERIJ EN ANDERE DOOR COMMUNAUTAIRE VISSERSVAARTUIGEN UIT DE TERRITORIALE
WATEREN VAN EEN DERDE LAND GEWONNEN PRODUCTEN
Artikel 856 bis
1. De vrijstelling van invoerrechten voor de in artikel 188 van het Wetboek
bedoelde producten is afhankelijk van de overlegging van een attest dat bij de
aangifte voor het vrije verkeer voor deze producten is gevoegd.
2. Voor producten die zijn bestemd om in de Gemeenschap in het vrije
verkeer te worden gebracht onder de in de punten a) tot en met d) van artikel
329 bedoelde omstandigheden, vult de kapitein van het communautaire
vissersvaartuig dat de zeevisserijproducten heeft gevangen, de vakken 3, 4, 5
en 9 van het attest in. Indien de visserijproducten aan boord zijn behandeld,
worden de vakken 6, 7 en 8 ook door deze kapitein ingevuld.
De artikelen 330, 331 en 332 zijn op de vermeldingen in de desbetreffende
vakken van het attest van toepassing.
Bij het in vrije verkeer brengen van deze producten vult de aangever de
vakken 1 en 2 van het attest in.
3. Het in lid 1 bedoelde attest stemt overeen met het model in bijlage 110
bis en het wordt opgesteld overeenkomstig het bepaalde in lid 2.
4. Indien de producten voor het vrije verkeer worden aangegeven in de
haven waar zij uit het communautaire vissersvaartuig dat die producten
gevangen heeft, worden gelost, is de in artikel 326, lid 2, bedoelde afwijking
van overeenkomstige toepassing.
5. Voor de toepassing van de leden 1 tot en met 4 zijn de in artikel 325, lid
1, opgenomen definities van communautair vissersvaartuig en communautair
fabrieksschip van toepassing. Het in dit artikel gebruikte begrip „product”
heeft betrekking op de in de artikelen 326 tot en met 332 genoemde producten
en goederen, wanneer naar deze bepalingen wordt verwezen.
6. Voor de juiste toepassing van de leden 1 tot en met 5 verlenen de
instanties van de lidstaten elkaar bijstand bij de controle op de echtheid van de
attesten en de juistheid van de daarin vermelde gegevens.

!B

DEEL IV
DOUANESCHULD

TITEL I
ZEKERHEIDSTELLING
Artikel 857
1. Andere vormen van zekerheidstelling dan het storten van contanten of
borgstelling, als bedoeld in de artikelen 193, 194 en 195 van het Wetboek,
alsmede het storten van contanten of het overdragen van waardepapieren die
door de Lid-Staten kunnen worden aanvaard zonder dat aan de in artikel 194,
lid 1, van het Wetboek vastgestelde voorwaarden is voldaan, zijn:
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 schuldvorderingen,
in het bijzonder op een spaarboekje of inschrijving in het grootboek van
de openbare staatsschuld;
c)

het bij overeenkomst aangaan van een passieve hoofdelijke verbintenis
door een daartoe door de douaneautoriteiten toegelaten derde, onder
andere door overdracht van een wissel waarvan de betaling door die derde
wordt gewaarborgd;
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d) het storten in contanten of een daarmee gelijk te stellen handeling in een
andere muntsoort dan die van de Lid-Staat waar de storting plaatsvindt;
e)

deelneming, door middel van betaling van een bijdrage, aan een door de
douaneautoriteiten beheerd stelsel van algemene zekerheidstelling.

2. De gevallen waarin en de voorwaarden waaronder gebruik kan worden
gemaakt van de in lid 1 bedoelde vormen van zekerheidstelling worden
vastgesteld door de douaneautoriteiten.
Artikel 858
Het stellen van zekerheid door middel van een storting in contanten geeft geen
recht op betaling van interesten door de douaneautoriteiten.

TITEL II
ONTSTAAN VAN DE SCHULD
HOOFDSTUK 1
Verzuim dat geen werkelijk gevolg heeft voor de werking van de tijdelijke
opslag of de douaneregeling
Artikel 859
De volgende vormen van verzuim worden beschouwd als zijnde zonder
werkelijke gevolgen voor de juiste werking van de tijdelijke opslag of van de
betrokken douaneregeling in de zin van artikel 204, lid 1, van het Wetboek,
voor zover:
— zij geen poging tot onttrekking van de goederen aan het douanetoezicht
inhouden,
— zij geen duidelijke nalatigheid van de zijde van de belanghebbende
inhouden, en
— alle formaliteiten voor het regulariseren van de situatie van de goederen
alsnog worden vervuld:
1) het overschrijden van de termijnen binnen welke de goederen een van
de douanebestemmingen die voorzien zijn in het kader van de
tijdelijke opslag of van de betrokken douaneregeling moeten hebben
gevolgd, wanneer, op daartoe tijdig gedaan verzoek, de termijn zou
zijn verlengd;
2) het overschrijden van de termijn voor het aanbieden van onder een
regeling voor douanevervoer geplaatste goederen bij het kantoor van
bestemming, wanneer deze aanbieding achteraf alsnog plaatsvindt;
3) de behandeling van goederen in tijdelijke opslag of van onder het
stelsel van douane-entrepots geplaatste goederen zonder voorafgaande toestemming van de douaneautoriteiten, indien, op daartoe gedaan
verzoek, toestemming voor deze behandelingen zou zijn verleend;
4) het gebruik van onder de regeling tijdelijke invoer geplaatste
goederen in andere omstandigheden dan in de vergunning vermeld,
voor zover, op daartoe gedaan verzoek, voor dit gebruik onder
dezelfde regeling toestemming zou zijn verleend;
5) het zonder toestemming wegvoeren van goederen in tijdelijke opslag
of goederen die onder een douaneregeling zijn geplaatst, indien deze
goederen desgevraagd bij de douaneautoriteiten kunnen worden
aangeboden;
6) het verlaten van het douanegebied van de Gemeenschap van
goederen in tijdelijke opslag of goederen die onder een douaneregeling zijn geplaatst, dan wel het binnenbrengen van deze goederen
in een vrije zone of een vrij entrepot, zonder dat de vereiste
formaliteiten zijn vervuld;
7) de overdracht zonder kennisgeving aan de douanedienst van
goederen die in verband met hun bijzondere bestemming een
gunstige tariefbehandeling hebben gekregen, wanneer deze goederen
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de betrokken bestemming nog niet hebben gevolgd, op voorwaarde
dat:
a) de voorraadadministratie van de overdrager melding maakt van
deze overdracht;
b) de cessionaris houder is van een vergunning met betrekking tot
de goederen in kwestie.
!M12

8) het bestaan van één van de situaties bedoeld in artikel 204, lid 1,
onder a) of b), van het Wetboek ten aanzien van goederen die bij het
in het vrije verkeer brengen voor de in artikel 145 van het Wetboek
bedoelde gehele of gedeeltelijke vrijstelling van rechten bij invoer in
aanmerking komen en die zich, voordat zij voor het vrije verkeer
werden aangegeven, in tijdelijke opslag of onder een andere
douaneregeling bevonden;
9) het niet aanvragen van een vernieuwing van de vergunning voor
doorlopend verrichte actieve veredelingswerkzaamheden, indien aan
de voorwaarden voor de afgifte daarvan was voldaan.
!B

Artikel 860
De douaneautoriteiten achten een douaneschuld als te zijn ontstaan in de zin
van artikel 204, lid 1, van het Wetboek, tenzij de persoon die mogelijkerwijze
de schuldenaar is, aantoont dat de in artikel 859 bedoelde voorwaarden zijn
vervuld.
Artikel 861
Het feit dat de in artikel 859 genoemde vormen van verzuim geen
douaneschuld doen ontstaan, vormt geen beletsel voor de toepassing van
geldende strafbepalingen of de bepalingen met betrekking tot de intrekking
van in het kader van de betrokken douaneregeling verleende vergunningen.

HOOFDSTUK 2
Natuurlijke verliezen
Artikel 862
1. Voor de toepassing van artikel 206 van het Wetboek houden de
douaneautoriteiten, op verzoek van de belanghebbende, rekening met
ontbrekende hoeveelheden voor zover deze aantoont dat de vastgestelde
verliezen enkel voortvloeien uit oorzaken die verband houden met de aard van
het betrokken goed en dat er in dit verband geen sprake is van nalatigheid of
manipulatie zijnerzijds.
2. Onder nalatigheid of manipulatie dient in het bijzonder te worden
verstaan het niet naleven van voorschriften inzake vervoer, opslag,
behandeling of bewerking en verwerking van goederen die door de
douaneautoriteiten zijn vastgesteld of die voortvloeien uit een normaal
gebruik van de betrokken goederen.
Artikel 863
De douaneautoriteiten kunnen de belanghebbende ontslaan van de bewijslast
dat het onherstelbare verlies van een goed uit de aard van het goed
voortvloeit, wanneer het voor hen duidelijk is dat het verlies niet aan een
andere oorzaak te wijten kan zijn.
Artikel 864
De nationale bepalingen die in de Lid-Staten gelden met betrekking tot vaste
percentages voor onherstelbaar verlies dat voortvloeit uit de aard van het goed
zelf, worden toegepast wanneer niet door de belanghebbende wordt aangetoond dat het werkelijke verlies groter was dan het door toepassing van het
met het betrokken goed overeenstemmende vaste percentage berekende
verlies.
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HOOFDSTUK 3
Goederen die zich in een bijzondere situatie bevinden

!B

Artikel 865
Als onttrekking van goederen aan het douanetoezicht in de zin van artikel
203, lid 1, van het Wetboek worden aangemerkt de douaneaangifte voor deze
goederen, iedere andere handeling die dezelfde rechtsgevolgen heeft, alsmede
de overlegging ter visering aan de bevoegde autoriteiten van een document,
wanneer dit tot gevolg heeft dat aan deze goederen ten onrechte de
douanestatus van communautaire goederen wordt toegekend.
!M14

Wanneer het evenwel luchtvaartmaatschappijen betreft die over een vergunning beschikken om met gebruikmaking van een elektronisch manifest de
vereenvoudigde procedure voor douanevervoer toe te passen, worden deze
goederen niet geacht aan het douanetoezicht onttrokken te zijn indien zij op
initiatief van de belanghebbende of voor zijn rekening worden behandeld
overeenkomstig hun niet-communautaire status, voordat de douaneautoriteiten het bestaan van een onregelmatige situatie hebben vastgesteld en indien
het gedrag van de belanghebbende geen enkele frauduleuze handeling
inhoudt.
!B

Artikel 866
Onverminderd de naleving van de bepalingen inzake verboden of beperkingen
die eventueel op de betrokken goederen van toepassing zijn, worden deze
goederen, wanneer een douaneschuld krachtens artikel 202, 203, 204 of 205
van het Wetboek is ontstaan en de rechten bij invoer zijn betaald, als
communautaire goederen aangemerkt, zonder dat een aangifte voor het vrije
verkeer behoeft te worden gedaan.
Artikel 867
De verbeurdverklaring van goederen in de zin van artikel 233, onder c) en d),
van het Wetboek wijzigt de douanestatus van die goederen niet.

!M1

Artikel 867 bis
1. Niet-communautaire goederen die aan de Schatkist zijn afgestaan, in
beslag zijn genomen of verbeurd verklaard, worden geacht onder het stelsel
van douane-entrepots te zijn geplaatst.
2. De in lid 1 bedoelde goederen kunnen door de douaneautoriteiten slechts
worden verkocht onder de voorwaarde dat de koper onverwijld de
formaliteiten verricht om aan deze goederen een douanebestemming te geven.
Wanneer de verkoop plaats heeft tegen een prijs met inbegrip van de rechten
bij invoer, wordt deze verkoop gelijkgesteld met een aangifte voor het vrije
verkeer, waarbij de douaneautoriteiten zelf de rechten berekenen en boeken.
In die gevallen gebeurt deze verkoop volgens de in de Lid-Staten geldende
procedures.
3. Ingeval de overheid besluit over de in lid 1 bedoelde goederen anders dan
ten behoeve van een verkoop te beschikken, verricht zij onverwijld de
formaliteiten om aan deze goederen een van de in artikel 4, punt 15, onder a)
tot en met d), van het wetboek bedoelde douanebestemmingen te geven.
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TITEL III
!M10

INVORDERING VAN HET BEDRAG VAN DE DOUANESCHULD
!B

Artikel 868
De Lid-Staten kunnen bepalen dat bedragen beneden 10 ecu niet worden
geboekt.
Er vindt geen navordering plaats van rechten bij invoer of bij uitvoer wanneer
het desbetreffende bedrag lager is dan 10 ecu.
Artikel 869
De douaneautoriteiten beslissen zelf om niet over te gaan tot boeking achteraf
van niet geïnde rechten:
a)

wanneer een preferentiële tariefregeling is toegepast in het kader van een
tariefcontingent of een verdeeld tariefplafond terwijl de bij dit tariefcontingent of tariefplafond vastgestelde grenzen reeds waren bereikt op
het ogenblik waarop de douaneaangifte werd aanvaard, hetgeen op het
moment van de vrijgave van de betrokken goederen nog niet in het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen was bekendgemaakt
of, wanneer een dergelijke bekendmaking niet wordt verricht, nog niet op
passende wijze in de betrokken Lid-Staat was bekendgemaakt, waarbij de
belastingschuldige zijnerzijds te goeder trouw heeft gehandeld en, wat
zijn douaneaangifte betreft, aan alle geldende bepalingen heeft voldaan;

b) wanneer zij van oordeel zijn dat aan alle in artikel 220, lid 2, onder b),
van het Wetboek bedoelde voorwaarden is voldaan en voor zover het ten
gevolge van een zelfde vergissing van de betreffende belanghebbende
niet geïnde bedrag, dat in voorkomend geval uit verscheidene invoer- of
uitvoerverrichtingen voortvloeit, lager is dan "M14 50 000 ecu 3 ;
c)

wanneer de Lid-Staat waaronder genoemde autoriteiten ressorteren
daartoe overeenkomstig artikel 875 is gemachtigd.

!M13

Artikel 870
Iedere lidstaat houdt de lijst van de gevallen waarin de bepalingen van artikel
869, onder a), b) of c), zijn toegepast, ter beschikking van de Commissie.
!B

Artikel 871
Wanneer de douaneautoriteiten, in andere dan de in artikel 869 bedoelde
gevallen, van oordeel zijn dat aan de in artikel 220, lid 2, onder b), van het
Wetboek bedoelde voorwaarden is voldaan of twijfels hebben omtrent de
toepasbaarheid van de criteria van deze bepaling op het betreffende geval,
leggen zij dit geval aan de Commissie voor opdat het wordt behandeld
overeenkomstig de procedure bedoeld in de artikelen 872 tot en met 876. Het
aan de Commissie toegezonden dossier dient alle voor een volledig onderzoek
van het voorgelegde geval noodzakelijke gegevens te bevatten. "M10 Het
bevat bovendien een door de persoon op wie het aan de Commissie voor te
leggen geval betrekking heeft, ondertekende verklaring welke luidt dat deze
persoon kennis heeft kunnen nemen van het dossier, alsmede, hetzij de
vermelding dat deze persoon niets aan het dossier heeft toe te voegen, hetzij
een opgave van alle bijkomende elementen die naar het oordeel van die
persoon van belang zijn om in het dossier te worden opgenomen. 3
De Commissie bevestigt onverwijld de ontvangst van dit dossier aan de
betrokken Lid-Staat.
Wanneer blijkt dat de door de Lid-Staat medegedeelde gegevens voor de
Commissie ontoereikend zijn om haar in staat te stellen met kennis van zaken
uitspraak te doen over het haar voorgelegde geval, kan zij om toezending van
aanvullende informatie verzoeken.
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Artikel 872
Binnen 15 dagen volgende op de datum van ontvangst van het in artikel 871,
eerste alinea, bedoelde dossier doet de Commissie een afschrift daarvan aan
de Lid-Staten toekomen.
Het onderzoek van dit dossier wordt zo spoedig mogelijk op de agenda van
een vergadering van het Comité geplaatst.

!M14

Artikel 872 bis
In elke fase van de in de artikelen 872 of 873 omschreven procedure deelt de
Commissie, wanneer zij voornemens is een besluit te nemen ten nadele van de
persoon die bij het voorgelegde geval betrokken is, aan deze persoon haar
bezwaren schriftelijk mee en doet zij deze persoon ook alle bescheiden
toekomen waarop haar bezwaren berusten. De persoon die bij het aan de
Commissie voorgelegde geval betrokken is, deelt zijn standpunt binnen een
maand na de verzending van dit schrijven schriftelijk mee. Indien deze
persoon binnen deze termijn zijn standpunt niet heeft meegedeeld, wordt
ervan uitgegaan dat hij van de mogelijkheid zijn standpunt uiteen te zetten
heeft afgezien.
!B

Artikel 873
Na raadpleging van een groep van deskundigen bestaande uit vertegenwoordigers van alle Lid-Staten die in het kader van het Comité bijeenkomen
ten einde het betrokken geval te onderzoeken, neemt de Commissie een
beschikking waarbij zij vaststelt dat hetzij de onderzochte situatie van
zodanige aard is dat niet behoeft te worden overgegaan tot boeking achteraf
van de betreffende rechten, hetzij dat deze situatie niet van dien aard is.
Deze beschikking dient te worden gegeven binnen "M14 negen maanden
3 na de ontvangst door de Commissie van het in artikel 871, eerste alinea,
bedoelde dossier. Wanneer de Commissie de Lid-Staat om aanvullende
informatie verzoekt ten einde zich over het geval te kunnen uitspreken, wordt
de termijn van "M14 negen maanden 3 verlengd met de tijd die is
verstreken tussen de datum van verzending van het verzoek om aanvullende
informatie door de Commissie en de datum van ontvangst van deze informatie
door de Commissie.
!M14

Wanneer de Commissie haar bezwaren, overeenkomstig artikel 872 bis, aan
de bij het voorgelegde geval betrokken persoon heeft meegedeeld, wordt de
termijn van negen maanden verlengd met de tijd die verlopen is tussen de dag
waarop de Commissie haar bezwaren heeft toegezonden en de dag van
ontvangst van het antwoord van de betrokkene of, indien geen antwoord wordt
ontvangen, de dag waarop de termijn waarbinnen de betrokkene zijn
standpunt moest uiteenzetten, afloopt.
!B

Artikel 874
De in artikel 873 bedoelde beschikking wordt de betrokken Lid-Staat zo
spoedig mogelijk ter kennis gebracht, doch ten minste binnen 30 dagen na de
datum waarop de in artikel 873 bedoelde termijn verstrijkt.
Een afschrift van deze beschikking wordt aan de overige Lid-Staten
toegezonden.
Artikel 875
Wanneer bij de in artikel 873 bedoelde beschikking wordt vastgesteld dat de
onderzochte situatie van dien aard is dat niet behoeft te worden overgegaan tot
boeking achteraf van de betrokken rechten, kan de Commissie, onder de
voorwaarden welke zij vaststelt, een of meer Lid-Staten machtigen niet over
te gaan tot boeking achteraf van de rechten in gevallen waarin zich feitelijk en
juridisch vergelijkbare omstandigheden voordoen.
In dat geval wordt de in artikel 873 bedoelde beschikking eveneens ter kennis
gebracht van elke aldus gemachtigde Lid-Staat.
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Artikel 876
Wanneer de Commissie haar beschikking niet binnen de in artikel 873
bedoelde termijn heeft gegeven of wanneer zij de betrokken Lid-Staat geen
enkel besluit ter kennis heeft gebracht binnen de in artikel 874 bedoelde
termijn, gaan de douaneautoriteiten van de betrokken Lid-Staat niet tot
boeking achteraf van de betreffende rechten over.

!M10

Artikel 876 bis
1. De douaneautoriteiten schorten, tot het moment waarop zij over het
verzoek een beslissing nemen, de verplichting van de schuldenaar om de
rechten te voldoen op, op voorwaarde dat daarvoor, wanneer de goederen zich
niet meer onder douanetoezicht bevinden, zekerheid wordt gesteld tot het
beloop van de waarde van de goederen en dat:
a)

in de gevallen waarin een verzoek tot ongeldigmaking van een aangifte
wordt ingediend, het verzoek waarschijnlijk kan worden ingewilligd;

b) in de gevallen waarin een verzoek tot kwijtschelding uit hoofde van
artikel 236 in samenhang met artikel 220, lid 2, onder b), of uit hoofde
van artikel 238 of artikel 239 van het Wetboek wordt ingediend, de
douaneautoriteiten van oordeel zijn dat de voorwaarden van de
desbetreffende bepaling als verenigd zou kunnen worden beschouwd;
c)

in andere dan de onder b) bedoelde gevallen, een verzoek wordt
ingediend voor kwijtschelding uit hoofde van artikel 236 van het
Wetboek en de voorwaarden van artikel 244, tweede alinea, van het
Wetboek verenigd zijn.

Van de zekerheidstelling kan worden afgezien wanneer deze, gezien de
omstandigheden waarin de schuldenaar verkeert, tot ernstige economische of
sociale moeilijkheden zou kunnen leiden.
2. De douaneautoriteiten schorten, voor goederen die onder de in artikel
233, onder c), tweede streepje, of onder d), van dat artikel van het Wetboek
omschreven omstandigheden in beslag worden genomen, gedurende de
periode van inbeslagneming, de verplichting van de schuldenaar op om de
rechten te voldoen, wanneer zij van oordeel zijn dat de voorwaarden voor een
verbeurdverklaring als verenigd kunnen worden beschouwd.

!B

TITEL IV
TERUGBETALING OF KWIJTSCHELDING VAN DE RECHTEN BIJ
INVOER OF DE RECHTEN BIJ UITVOER
HOOFDSTUK 1
Algemene bepalingen
Artikel 877
1.

In de zin van deze titel wordt verstaan onder:

a)

„douanekantoor van boeking”: het douanekantoor waar de rechten bij
invoer of bij uitvoer waarvan terugbetaling of kwijtschelding wordt
gevraagd, zijn geboekt;

b) „beschikkende douaneautoriteit”: de douaneautoriteit van de Lid-Staat
waar de rechten bij invoer of bij uitvoer waarvan terugbetaling of
kwijtschelding wordt gevraagd, zijn geboekt en die bevoegd is op dit
verzoek te beschikken;
c)

„controlerend douanekantoor”: het douanekantoor binnen het ambtsgebied waarvan zich de goederen bevinden waarvoor de rechten bij
invoer of bij uitvoer waarvan terugbetaling of kwijtschelding wordt
gevraagd, zijn geboekt en dat bepaalde voor het onderzoek van het
betreffende verzoek noodzakelijke controles verricht;

d) „uitvoerend douanekantoor”: het douanekantoor dat de maatregelen
neemt welke nodig zijn om zich te vergewissen van de juiste uitvoering
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van de beschikking tot terugbetaling of kwijtschelding van de rechten bij
invoer of bij uitvoer.
2. Een zelfde douanekantoor kan alle of een deel van de functies van
douanekantoor van boeking, beschikkende douaneautoriteit, controlerend
douanekantoor en uitvoerend douanekantoor vervullen.

HOOFDSTUK 2
Bepalingen voor de toepassing van de artikelen 236 tot en met 239 van het
wetboek
Afdeling 1
Verzoek
Artikel 878
1. Het verzoek om terugbetaling of kwijtschelding van de rechten bij invoer
of bij uitvoer, hierna „verzoek om terugbetaling of kwijtschelding” genoemd,
wordt ingediend door degene die deze rechten heeft voldaan of gehouden is
deze te voldoen, dan wel door degenen die hem zijn opgevolgd in zijn rechten
en verplichtingen.
Het verzoek om terugbetaling of kwijtschelding kan eveneens worden
ingediend door de vertegenwoordiger van de in de eerste alinea bedoelde
persoon of personen.
2. Onverminderd artikel 882 wordt het verzoek om terugbetaling of
kwijtschelding gedaan in één origineel en één kopie op het formulier dat
overeenstemt met het model en de bepalingen in bijlage 111.
Op initiatief van de in lid 1 bedoelde persoon of personen kan het verzoek om
terugbetaling of kwijtschelding evenwel ook worden gesteld op een andere
informatiedrager van papier, op voorwaarde dat deze de in genoemde bijlage
opgenomen gegevens bevat.
Artikel 879
1. Het verzoek om terugbetaling of kwijtschelding wordt, samen met de in
artikel 6, lid 1, van het Wetboek bedoelde documenten, bij het douanekantoor
van boeking ingediend, tenzij de douaneautoriteiten hiervoor een ander
kantoor aanwijzen, dat het verzoek onmiddellijk na aanvaarding doorzendt
naar de beschikkende douaneautoriteit, ingeval het niet zelf als zodanig is
aangewezen.
2. Het in lid 1 bedoelde douanekantoor bevestigt de ontvangst van het
verzoek op het origineel en op de kopie. De kopie wordt aan de aanvrager
teruggegeven.
Ingeval van toepassing van artikel 878, lid 2, tweede alinea, bevestigt
genoemd douanekantoor schriftelijk de ontvangst aan de aanvrager.
Artikel 880
Wanneer het verzoek betrekking heeft op goederen waarvoor bij de indiening
van de desbetreffende douaneaangifte een invoer-, uitvoer- of voorfixatiecertificaat is overgelegd, dient het bovendien, onverminderd de in het kader van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid vastgestelde specifieke bepalingen,
vergezeld te gaan van een verklaring van de met de afgifte van de genoemde
certificaten belaste autoriteiten dat maatregelen zijn genomen om, indien
nodig, de gevolgen van deze certificaten op te heffen.
Deze verklaring is echter niet vereist:
— wanneer de douaneautoriteit waarbij het verzoek wordt ingediend
dezelfde is als die welke de betrokken certificaten heeft afgegeven, of
— wanneer de reden welke aan het verzoek ten grondslag ligt, een
inhoudelijke vergissing is die geen gevolgen heeft voor de afboeking van
de genoemde certificaten.
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Artikel 881
1. Het in artikel 879 bedoelde douanekantoor kan een verzoek aanvaarden
dat niet alle in het in artikel 878, lid 2, bedoelde formulier te verstrekken
gegevens bevat. Het verzoek dient evenwel ten minste de in de rubrieken 1, 2,
3 en 7 te vermelden gegevens te bevatten.
2. Wanneer lid 1 van toepassing is, stelt genoemd douanekantoor een
termijn vast binnen welke de ontbrekende gegevens en/of bescheiden dienen
te worden medegedeeld, respectievelijk ingediend.
3. Wanneer de overeenkomstig lid 2 door het douanekantoor vastgestelde
termijn niet in acht wordt genomen, wordt het verzoek als ingetrokken
beschouwd.
De aanvrager wordt hiervan onverwijld in kennis gesteld.
Artikel 882
1. Voor terugkerende goederen waarover bij hun uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap rechten bij uitvoer zijn geheven, wordt de
terugbetaling of de kwijtschelding van deze rechten afhankelijk gesteld van de
overlegging bij de douaneautoriteiten van een eenvoudig verzoek, vergezeld
van:
a)

het document dat werd afgegeven als bewijs van betaling van de
verschuldigde bedragen indien deze reeds werden geïnd;

b) het origineel of het door het douanekantoor van wederinvoer voor
eensluidend gewaarmerkte afschrift van de aangifte voor het vrije verkeer
van de betreffende terugkerende goederen.
Op dit document dient door het douanekantoor van wederinvoer één van
de hierna volgende vermeldingen te worden aangebracht:
— Mercancías de retorno en aplicación de la letra b) del apartado 2 del
artículo 185 del Código,
— Returvarer i henhold til kodeksens artikel 185, stk. 2, litra b),
— Rückwaren gemä (SIC gemäß){ Artikel 185 Absatz 2 Buchstabe b)
des Zollkodex,
— ΕµπορεBµατα επανεισαγ@µενα κατ’ εφαρµογ( του Iρθρου 185
παρIγραφος 2 στοιχε?ο β) του κMδικα,
— Goods admitted as returned goods under Article 185 (2) (b) of the
Code,
— Marchandises en retour en application de l’article 185 paragraphe 2
point b) du code,
— Merci in reintroduzione in applicazione dell’articolo 185, paragrafo
2, lettera b) del codice,
— Goederen die met toepassing van artikel 185, lid 2, onder b), van het
Wetboek kunnen worden toegelaten als terugkerende goederen,
— Mercadorias de retorno por aplicação da alínea b) do no 2 do artigo
185o do código,
!A1

— Yhteisön tullikoodeksin 185 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaista
palautustavaraa — Returvaror enligt artikel 185.2 b) i gemenskapens
tullkodex,
— Returvaror enligt artikel 185.2 b i gemenskapens tullkodex;

!B

c)

het exemplaar van de aangifte ten uitvoer dat aan de exporteur werd
overhandigd bij het vervullen van de uitvoerformaliteiten voor de
betrokken goederen of een door het douanekantoor van uitvoer voor
eensluidend gewaarmerkt afschrift van deze aangifte.

Indien de beschikkende douaneautoriteit reeds in het bezit is van de gegevens
die in een van de onder a), b) of c) bedoelde aangiften zijn opgenomen,
behoeven deze aangiften niet te worden overgelegd.
2. Het in lid 1 bedoelde verzoek dient binnen een termijn van twaalf
maanden te rekenen vanaf de datum van aanvaarding van de aangifte ten
uitvoer, bij het in artikel 879 genoemde douanekantoor te worden overgelegd.
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Afdeling 2
Procedure voor het verlenen
Artikel 883
De beschikkende douaneautoriteit kan toestaan dat de douaneformaliteiten
waarvan de terugbetaling of de kwijtschelding afhankelijk kan worden
gesteld, worden vervuld voordat zij een uitspraak hebben gedaan over het
verzoek om terugbetaling of kwijtschelding. Een dergelijke toestemming
loopt geenszins vooruit op de beschikking ten aanzien van dit verzoek.
Artikel 884
Onverminderd artikel 883 en voor zover op het verzoek om terugbetaling of
kwijtschelding nog niet is beschikt, kunnen de goederen waarop het bedrag
van de rechten waarvan terugbetaling of kwijtschelding wordt gevraagd
betrekking heeft, niet naar een andere dan de in dit verzoek aangegeven plaats
worden overgebracht voordat de aanvrager hiervan vooraf kennis heeft
gegeven aan het in artikel 879 bedoelde douanekantoor, dat op zijn beurt de
beschikkende douaneautoriteit op de hoogte dient te brengen.
Artikel 885
1. Wanneer het verzoek om terugbetaling of kwijtschelding betrekking heeft
op een geval ten aanzien waarvan aanvullende inlichtingen dienen te worden
ingewonnen of waarvoor de goederen dienen te worden onderzocht, met name
om na te gaan of aan de in het Wetboek en in deze titel gestelde voorwaarden
voor terugbetaling of kwijtschelding is voldaan, neemt de beschikkende
douaneautoriteit alle daartoe noodzakelijke maatregelen, eventueel door aan
het controlerende douanekantoor een verzoek te richten waarin de aard van de
gewenste inlichtingen of te verrichten controles in bijzonderheden is
aangegeven.
Het controlerende douanekantoor geeft zo spoedig mogelijk gevolg aan het
verzoek van de beschikkende douaneautoriteit en deelt deze laatste de
verkregen inlichtingen en het resultaat van de verrichte controles mede.
2. Wanneer de goederen waarop het verzoek betrekking heeft zich in een
andere Lid-Staat bevinden dan die waar de betreffende rechten bij invoer of
bij uitvoer werden geboekt, is hoofdstuk 4 van deze titel van toepassing.
Artikel 886
1. Wanneer zij in het bezit is van alle nodige gegevens besluit de
beschikkende douaneautoriteit overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 3, van
het Wetboek, door middel van een schriftelijke beschikking ten aanzien van
het verzoek om terugbetaling of kwijtschelding.
2. Wanneer deze beschikking gunstig is, dient zij alle voor haar uitvoering
noodzakelijke gegevens te bevatten.
Al naar gelang van het geval dient de beschikking alle of een deel van de
navolgende gegevens te bevatten:
a)

de gegevens aan de hand waarvan de goederen waarop de beschikking
betrekking heeft, kunnen worden geïdentificeerd;

b) de reden van de terugbetaling of de kwijtschelding van de rechten bij
invoer of bij uitvoer, onder verwijzing naar het overeenkomstige artikel
van het Wetboek en, in voorkomend geval, van deze titel;
c)

de bestemming die de goederen dienen te volgen, al naar gelang van de
mogelijkheden waarin het Wetboek voor het betreffende geval voorziet
en, in voorkomend geval, op grond van een speciale machtiging van de
beschikkende douaneautoriteit;

d) de termijn waarbinnen de formaliteiten waarvan de terugbetaling of de
kwijtschelding van de rechten bij invoer of bij uitvoer afhankelijk is
gesteld, dienen te worden vervuld;
e)

de vermelding dat de terugbetaling of de kwijtschelding van de rechten
bij invoer of bij uitvoer eerst daadwerkelijk zal worden verleend wanneer
het uitvoerende douanekantoor de beschikkende douaneautoriteit ervan in
kennis heeft gesteld dat de formaliteiten waarvan de terugbetaling of
kwijtschelding afhankelijk is gesteld, zijn vervuld;
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f)

de vereisten waaraan de goederen tot aan de uitvoering van de
beschikking moeten blijven voldoen;

g) een vermelding die de aandacht van de begunstigde vestigt op het feit dat
hij bij het aanbrengen van de goederen het origineel van de beschikking
aan het uitvoerende douanekantoor van zijn keuze dient over te leggen.
Artikel 887
1.

Het uitvoerende douanekantoor ziet erop toe dat:

— in voorkomend geval, aan de in artikel 886, lid 2, onder f), bedoelde
vereisten is voldaan,
— in alle gevallen, de goederen werkelijk op de in de beschikking tot
terugbetaling of kwijtschelding van de rechten bij invoer of bij uitvoer
vermelde wijze worden gebruikt of de daarin vermelde bestemming
volgen.
2. Wanneer de beschikking voorziet in de mogelijkheid de goederen in een
douane-entrepot, een vrije zone of een vrij entrepot op te slaan en de
begunstigde van deze mogelijkheid gebruik maakt, dienen de nodige
formaliteiten te worden vervuld bij het uitvoerend douanekantoor.
3. Wanneer de daadwerkelijke bestemming als bedoeld in de beschikking
waarbij teruggave of kwijtschelding van rechten wordt verleend, slechts kan
worden geconstateerd in een andere Lid-Staat dan die waar het uitvoerende
douanekantoor is gelegen, wordt het bewijs daarvan geleverd door
overlegging van het controle-exemplaar T 5, afgegeven en gebruikt
overeenkomstig de artikelen 471 tot en met 495 en het onderhavige artikel.
Het controle-exemplaar T 5 dient de volgende vermeldingen te bevatten:
a)

in vak 33, de GN-code;

b) in vak 103, de nettohoeveelheid van de goederen voluit geschreven;
c)

in vak 104, al naar gelang van het geval, hetzij de vermelding „Verlaten
van het douanegebied van de Gemeenschap” hetzij een van de volgende
vermeldingen in de rubriek „Overige”:
— Kosteloze levering aan de volgende liefdadigheidsinstelling …;
— Vernietiging onder douanetoezicht;
— Plaatsing onder de volgende douaneregeling: …;
— Plaatsing in een vrije zone of een vrij entrepot;

d) in vak 106 een verwijzing naar de beschikking tot toekenning van de
terugbetaling of kwijtschelding van de rechten;
e)

in vak 107 de vermelding „Artikelen 91 tot en met 127 van Verordening
(EEG) nr. 2454/93”.

4. Het controlerend douanekantoor dat vaststelt of onder zijn verantwoordelijkheid laat vaststellen dat de goederen daadwerkelijk de voorziene
bestemming hebben gevolgd, brengt op het controle-exemplaar T 5 in het vak
„Controle van het gebruik en/of de bestemming” een kruis aan voor de
vermelding „hebben de aan de voorzijde aangegeven bestemming gevolgd op
…”, aangevuld met de hierop betrekking hebbende datum.
5. Wanneer het uitvoerende douanekantoor zich ervan heeft vergewist dat
aan de in lid 1 bedoelde voorwaarden is voldaan, stelt het de beschikkende
douaneautoriteit hiervan door middel van een verklaring in kennis.
Artikel 888
Wanneer de beschikkende douaneautoriteit gunstig beschikt ten aanzien van
een verzoek om terugbetaling of kwijtschelding van rechten, gaat zij pas tot
de feitelijke terugbetaling of kwijtschelding over wanneer zij de in artikel
887, lid 5, bedoelde verklaring heeft ontvangen.
Artikel 889
1. Wanneer het verzoek om terugbetaling of kwijtschelding is gegrond op
het bestaan, op het tijdstip van de aanvaarding van de aangifte voor het vrije
verkeer van de goederen, van een verlaagd recht of een nulrecht bij invoer in
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het kader van een tariefcontingent, een tariefplafond of een andere
preferentiële tariefbehandeling, wordt de teruggaaf of kwijtschelding slechts
verleend voor zover, op het tijdstip van het indienen van dat verzoek:
— indien het een tariefcontingent betreft, dit niet is uitgeput;
— in de overige gevallen, het normaal verschuldigde recht niet opnieuw
werd ingesteld.
In dit geval dient het verzoek vergezeld te gaan van de benodigde
documenten.
Ook indien de in de eerste alinea genoemde voorwaarden niet zijn vervuld,
wordt terugbetaling of kwijtschelding verleend wanneer het verlaagde recht of
het nulrecht ten gevolge van een vergissing van de douaneautoriteiten zelf niet
werd toegepast op goederen waarvan de aangifte voor het vrije verkeer alle
gegevens bevatte en vergezeld was van alle voor de toepassing van het
verlaagde recht of het nulrecht vereiste documenten.
!M13

2. Iedere lidstaat houdt de lijst van de gevallen waarin lid 1, tweede alinea,
is toegepast, ter beschikking van de Commissie.
!B

Artikel 890
Indien ter staving van het verzoek om terugbetaling of kwijtschelding een
certificaat van oorsprong, een certificaat inzake goederenverkeer, een
document inzake intern communautair douanevervoer, dan wel enig ander
passend document wordt overgelegd waaruit blijkt dat de ingevoerde goederen
op het tijdstip van aanvaarding van de aangifte voor het vrije verkeer in
aanmerking hadden kunnen komen voor een communautaire behandeling of
een preferentiële tariefbehandeling, geeft de beschikkende douaneautoriteit
aan dit verzoek slechts gevolg voor zover naar behoren is vastgesteld dat:
— het aldus overgelegde document uitsluitend betrekking heeft op de
desbetreffende goederen en alle voorwaarden voor de aanvaarding van dit
document vervuld zijn,
— aan alle overige voorwaarden voor het verlenen van de preferentiële
tariefbehandeling is voldaan.
Terugbetaling of kwijtschelding vindt plaats mits de goederen worden
aangeboden. Indien de goederen niet bij het uitvoerende douanekantoor
kunnen worden aangeboden, staat dit kantoor de terugbetaling of de
kwijtschelding slechts toe indien uit de controlegegevens waarover het
beschikt, blijkt dat het achteraf overgelegde certificaat of document zonder
enige twijfel betrekking heeft op de genoemde goederen.
Artikel 891
Er wordt niet overgegaan tot terugbetaling of kwijtschelding van rechten
wanneer ter staving van het verzoek certificaten worden overgelegd die een
3 bevatten.
voorfixatie van heffingen "C1
Artikel 892
Er wordt niet overgegaan tot terugbetaling of kwijtschelding van rechten bij
invoer overeenkomstig artikel 238 van het Wetboek wanneer:
— in de voorwaarden van het contract, met name ten aanzien van de prijs, op
grond waarvan de genoemde goederen onder een douaneregeling
houdende de verplichting tot betaling van de rechten bij invoer werden
geplaatst, rekening is gehouden met de gebreken welke deze goederen
vertonen;
— de goederen door de importeur werden verkocht nadat was geconstateerd
dat zij gebreken vertoonden of niet in overeenstemming waren met de
bepalingen van het contract.
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Artikel 893
1. Onverminderd artikel 900, lid 1, onder c), stelt de beschikkende
douaneautoriteit een termijn vast, die niet meer dan twee maanden mag
bedragen te rekenen vanaf de datum van kennisgeving van de beschikking tot
terugbetaling of kwijtschelding van de rechten bij invoer of bij uitvoer, voor
het vervullen van de douaneformaliteiten waarvan de terugbetaling of de
kwijtschelding van de rechten afhankelijk is gesteld.
2. Bij niet-naleving van de in lid 1 bedoelde termijn vervalt het recht op
terugbetaling of kwijtschelding, tenzij de begunstigde van de beschikking het
bewijs levert dat hij ten gevolge van toeval of overmacht verhinderd was deze
termijn in acht te nemen.
Artikel 894
Wanneer de vernietiging van de goederen waartoe de beschikkende
douaneautoriteit toestemming heeft verleend, resten en afvallen oplevert,
dienen deze als niet-communautaire goederen te worden beschouwd, zodra
een gunstige beschikking is gegeven op het verzoek om terugbetaling of
kwijtschelding van rechten.
Artikel 895
Wanneer de in artikel 238, lid 2, onder b), tweede alinea, van het Wetboek
bedoelde toestemming wordt verleend, nemen de douaneautoriteiten alle
passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de onder het stelsel van
douane-entrepot of in een vrije zone of een vrij entrepot geplaatste goederen
naderhand als niet-communautaire goederen kunnen worden herkend.
Artikel 896
1. De goederen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
onder dekking van een invoer- of een voorfixatiecertificaat onder een
douaneregeling houdende de verplichting tot betaling van de rechten bij
invoer worden geplaatst, komen slechts voor de toepassing van de artikelen
237, 238 en 239 van het Wetboek in aanmerking wanneer ten genoegen van
het in artikel 879 bedoelde douanekantoor wordt vastgesteld dat de bevoegde
autoriteiten de noodzakelijke maatregelen hebben genomen om de gevolgen
teniet te doen voor wat betreft het certificaat onder dekking waarvan deze
invoer heeft plaatsgevonden.
2. Lid 1 is eveneens van toepassing in geval van wederuitvoer, plaatsing
onder het stelsel van douane-entrepot in een vrije zone of een vrij entrepot of
vernietiging van de goederen.
Artikel 897
Wanneer in plaats van het volledige goed een of meer delen of onderdelen of
een of meer elementen van dit goed worden uitgevoerd, weder uitgevoerd of
vernietigd dan wel enige andere toegestane bestemming krijgen, bestaat het
terug te betalen of kwijt te schelden bedrag uit het verschil tussen het bedrag
van de rechten bij invoer voor het volledige goed en het bedrag van de rechten
bij invoer die op het resterende goed zouden zijn toegepast, indien dit laatste
in ongewijzigde staat onder een douaneregeling houdende de verplichting tot
betaling van dergelijke rechten was geplaatst, op de datum waarop het
volledige goed onder een dergelijke regeling werd geplaatst.
Artikel 898
Het in artikel 240 van het Wetboek bedoelde bedrag wordt vastgesteld op 10
ecu.
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HOOFDSTUK 3
Bijzondere bepalingen voor de toepassing van artikel 239 van het Wetboek
Afdeling 1
Door de douaneautoriteiten van de Lid-Staten te nemen beschikkingen
Artikel 899
Onverminderd overige omstandigheden die geval per geval worden beoordeeld in het kader van de in de artikelen 905 tot en met 909 bedoelde
procedure, wanneer de beschikkende douaneautoriteit na ontvangst van het in
artikel 239, lid 2, van het Wetboek bedoelde verzoek om terugbetaling of
kwijtschelding vaststelt:
— dat de tot staving van dit verzoek aangevoerde argumenten beantwoorden
aan één van de omstandigheden bedoeld in de artikelen 900 tot en met
903 en deze geen manipulatie noch kennelijke nalatigheid van de zijde
van de belanghebbende inhouden, staat zij de teruggave of de
kwijtschelding van het bedrag van de rechten bij invoer toe.
Als „belanghebbende” geldt de in artikel 878, lid 1, bedoelde persoon of
personen alsmede, in voorkomend geval, iedere andere die een rol heeft
gespeeld bij het vervullen van de douaneformaliteiten inzake de
betrokken goederen of die de voor het vervullen van deze formaliteiten
noodzakelijke opdrachten heeft gegeven;
— dat de tot staving van dit verzoek aangevoerde argumenten beantwoorden
aan één van de omstandigheden bedoeld in artikel 904, staat zij de
teruggave of de kwijtschelding van het bedrag van de rechten bij invoer
niet toe.
Artikel 900
1. Tot terugbetaling of kwijtschelding van de rechten bij invoer wordt
overgegaan wanneer:
a)

niet-communautaire goederen die onder een douaneregeling houdende
gehele of gedeeltelijke vrijstelling van rechten bij invoer zijn geplaatst of
goederen die in het vrije verkeer zijn gebracht met toepassing van een
gunstige tariefregeling uit hoofde van hun bijzondere bestemming,
werden gestolen, mits deze goederen binnen korte tijd worden teruggevonden en opnieuw, in de staat waarin zij zich vóór de diefstal
bevonden, in hun oorspronkelijke douanesituatie worden gebracht;

b) niet-communautaire goederen bij vergissing werden onttrokken aan de
douaneregeling waaronder zij waren geplaatst en die in gehele of
gedeeltelijke vrijstelling van de genoemde rechten voorzag, mits deze
goederen, zodra de vergissing wordt vastgesteld, opnieuw in hun
oorspronkelijke douanesituatie worden gebracht in de staat waarin zij
zich bevonden op het ogenblik waarop zij aan de genoemde regeling
werden onttrokken;
c)

het openingssysteem van het vervoermiddel waarop eerder in het vrije
verkeer gebrachte goederen zich bevinden, niet functioneert en deze
goederen bij aankomst op de plaats van bestemming derhalve niet kunnen
worden gelost, mits zij onmiddellijk weer uitgevoerd worden;

d) de in een derde land gevestigde leverancier van goederen die
oorspronkelijk in het vrije verkeer zijn gebracht en die hem onder de
regeling passieve veredeling werden teruggezonden opdat hij zonder
kosten hetzij reeds vóór de vrijgave bestaande gebreken (zelfs indien deze
pas na de vrijgave werden geconstateerd) kan herstellen, hetzij de
goederen in overeenstemming kan brengen met de bepalingen van het
contract op grond waarvan zij in het vrije verkeer werden gebracht, heeft
besloten deze goederen definitief te behouden omdat hij het probleem
niet of niet onder economisch aanvaardbare voorwaarden kan oplossen;
e)

op het tijdstip waarop de douaneautoriteiten besluiten over te gaan tot de
boeking achteraf van de rechten bij invoer waaraan met volledige
vrijstelling van deze rechten in het vrije verkeer gebrachte goederen
feitelijk onderworpen waren, wordt geconstateerd dat deze goederen
zonder controle door de douaneautoriteiten uit het douanegebied van de
Gemeenschap weer uitgevoerd werden, mits is vastgesteld dat aan de
materiële voorwaarden waarin het Wetboek voorziet voor de terugbeta-

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 318
!B

ling of de kwijtschelding van het betreffende bedrag van de rechten bij
invoer feitelijk zou zijn voldaan op het tijdstip van wederuitvoer van de
goederen indien dit bedrag bij het in het vrije verkeer brengen van de
genoemde goederen was geïnd;
f)

een rechterlijke instantie een verbod heeft uitgevaardigd op het in de
handel brengen van goederen die voorheen door de belanghebbende op
regelmatige wijze onder een douaneregeling houdende de verplichting tot
betaling van de rechten bij invoer waren geplaatst, gevolgd door de
wederuitvoer van deze goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap of de vernietiging ervan onder toezicht van de douaneautoriteiten,
mits is vastgesteld dat de betrokken goederen in de Gemeenschap niet
werkelijk zijn gebruikt;

g) goederen onder een douaneregeling houdende de verplichting tot betaling
van deze rechten werden geplaatst door een aangever die bevoegd is dit
ambtshalve te doen en zij, om een oorzaak buiten de wil van deze
aangever, niet aan de geadresseerde konden worden geleverd;
h) goederen aan de geadresseerde werden geleverd ten gevolge van een
vergissing van de afzender;
i)

goederen ongeschikt zijn gebleken voor het door de geadresseerde
beoogde gebruik, wegens een onmiskenbare materiële fout in zijn
bestelling;

j)

goederen ten aanzien waarvan na de vrijgave voor een douaneregeling
houdende de verplichting tot betaling van de rechten bij invoer is
vastgesteld dat zij op het tijdstip van deze vrijgave niet in overeenstemming waren met de geldende voorschriften betreffende het
gebruik of het in de handel brengen van deze goederen en zij,
dientengevolge, niet voor het door de geadresseerde beoogde doel
kunnen worden gebruikt;

k) het gebruik van de goederen voor het door de geadresseerde beoogde doel
onmogelijk is of in aanzienlijke mate wordt beperkt door maatregelen van
algemene strekking die, na de datum waarop de betrokken goederen zijn
vrijgegeven voor een douaneregeling houdende de verplichting tot
betaling van deze rechten, zijn genomen door een autoriteit of instantie
die ter zake beslissingsbevoegdheid had;
l)

de door de betrokkene op grond van de geldende bepalingen gevraagde
gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de rechten bij invoer niet kan
worden toegestaan door de douaneautoriteiten — om redenen welke de
betrokkene niet kunnen worden aangerekend — en deze autoriteiten
derhalve overgaan tot de boeking van de opeisbaar geworden rechten bij
invoer;

m) goederen bij de geadresseerde zijn aangekomen na de bindende
leveringsdata die zijn vastgesteld in het contract op grond waarvan deze
goederen onder een douaneregeling houdende de verplichting tot betaling
van de rechten bij invoer zijn geplaatst;
n) goederen, die niet binnen het douanegebied van de Gemeenschap konden
worden verkocht, kosteloos worden geleverd aan liefdadigheidsinstellingen:
— die hun activiteit in derde landen uitoefenen, voor zover zij over een
vertegenwoordiger in de Gemeenschap beschikken
of
— die hun activiteit binnen het douanegebied van de Gemeenschap
uitoefenen, voor zover zij vrijstelling genieten bij de invoer voor het
vrije verkeer van soortgelijke goederen uit derde landen.
!M5

o) de douaneschuld op een andere wijze is ontstaan dan op basis van artikel
201 van het Wetboek en de betrokkene een certificaat van oorsprong, een
certificaat inzake goederenverkeer, een document inzake intern communautair douanevervoer, dan wel enig ander passend document kan
overleggen, waaruit blijkt dat de ingevoerde goederen, indien zij voor het
vrije verkeer waren aangegeven, voor een communautaire behandeling of
een preferentiële tariefbehandeling in aanmerking hadden kunnen komen,
mits aan de andere voorwaarden bedoeld in artikel 890 is voldaan.
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2.
Onverminderd lid 3 is terugbetaling of kwijtschelding van de rechten
bij invoer voor de in lid 1, onder c) en f) tot en met n), bedoelde goederen,
behalve indien deze goederen in opdracht van de overheid worden vernietigd
of kosteloos worden geleverd aan liefdadigheidsinstellingen die hun activiteit
binnen de Gemeenschap uitoefenen, afhankelijk gesteld van de wederuitvoer
van deze goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap onder toezicht
van de douaneautoriteiten.
Op verzoek van belanghebbende staat de beschikkende autoriteit toe dat de
wederuitvoer van de goederen wordt vervangen door de vernietiging ervan of
door de plaatsing ervan, met het oog op wederuitvoer, onder de regeling
communautair douanevervoer — externe procedure — of onder het stelsel
van douane-entrepots, dan wel door opslag in een vrije zone of in een vrij
entrepot.
!M12

!B

In de gevallen bedoeld in lid 1, onder g), i) en l), kan de besluitvormende
autoriteit op verzoek toestaan dat de wederuitvoer van de goederen door
plaatsing ervan onder de regeling douane-entrepot, vrije zone of vrij entrepot
wordt vervangen.
Wanneer zij een van deze douanebestemmingen krijgen, worden de goederen
als niet-communautaire goederen beschouwd.
In dat geval nemen de douaneautoriteiten alle gepaste maatregelen om ervoor
te zorgen dat de in een douane-entrepot, een vrije zone of een vrij entrepot
geplaatste goederen naderhand als niet-communautaire goederen kunnen
worden herkend.
3, is de
3. In de gevallen bedoeld in lid 1, onder h) "M12
terugbetaling of de kwijtschelding van de rechten bij invoer verplicht
afhankelijk gesteld van hun wederuitvoer naar het adres van de oorspronkelijke leverancier of naar een ander door deze laatste opgegeven adres.

4. Voorts dient ten genoegen van het controlerende douanekantoor te zijn
vastgesteld dat de goederen voor de wederuitvoer niet door de belanghebbende werden gebruikt noch verkocht.
Artikel 901
1. Tot terugbetaling of kwijtschelding van de rechten bij invoer wordt
bovendien overgegaan wanneer:
a)

goederen die bij vergissing werden aangegeven voor een douaneregeling
houdende de verplichting tot betaling van rechten bij invoer, uit het
douanegebied van de Gemeenschap weer werden uitgevoerd zonder dat
zij vooraf werden aangegeven voor de douaneregeling waaronder zij
hadden moeten worden geplaatst, mits aan de overige voorwaarden van
artikel 237 van het Wetboek is voldaan;

b) de wederuitvoer of de vernietiging van de goederen bedoeld in artikel
238, lid 2, onder b), van het Wetboek niet onder toezicht van de
douaneautoriteiten heeft plaatsgevonden, mits aan de overige voorwaarden van het genoemde artikel is voldaan;
c)

de wederuitvoer of de vernietiging van de goederen, overeenkomstig
artikel 900, lid 1, onder c) en f) tot en met n), niet onder toezicht van de
douaneautoriteiten heeft plaatsgevonden, mits aan de overige voorwaarden van artikel 900, leden 2 en 4, is voldaan.

2. De terugbetaling of de kwijtschelding van rechten bij invoer in het in lid 1
bedoelde geval is afhankelijk van de voorwaarde dat:
a)

alle bewijsstukken worden overgelegd die het de beschikkende douaneautoriteit mogelijk maken zich ervan te vergewissen dat de goederen
waarvoor terugbetaling of kwijtschelding van de rechten wordt gevraagd:
— wel degelijk uit het douanegebied van de Gemeenschap werden
wederuitgevoerd, of
— zijn vernietigd onder toezicht van autoriteiten of personen die
gemachtigd zijn zulks officieel vast te stellen;

b) aan de beschikkende douaneautoriteit het document wordt teruggegeven
waarmee het communautaire karakter van de betrokken goederen wordt
aangetoond en onder dekking waarvan genoemde goederen in voorkomend geval het douanegebied van de Gemeenschap hebben verlaten, of
de bewijsstukken worden overgelegd die deze autoriteit noodzakelijk acht
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om zich ervan te verge wissen dat het betrokken document later niet meer
bij een invoer van goederen in de Gemeenschap kan worden gebruikt.
Artikel 902
1.

Voor de toepassing van artikel 901, lid 2:

a)

moeten de door de belanghebbende in te dienen bewijsstukken die het de
beschikkende douaneautoriteit mogelijk maken zich ervan te vergewissen
dat de goederen waarvoor om terugbetaling of kwijtschelding van de
rechten wordt gevraagd, wel degelijk uit het douanegebied van de
Gemeenschap weer werden uitgevoerd, bestaan uit:
— het origineel of een voor eensluidend gewaarmerkte kopie van de
aangifte ten uitvoer van de goederen uit het douanegebied van de
Gemeenschap,
en
— een verklaring van het douanekantoor waarlangs de goederen het
douanegebied van de Gemeenschap daadwerkelijk hebben verlaten.
Wanneer een dergelijke verklaring niet kan worden overgelegd, kan het
bewijs van uitgang van de goederen uit het douanegebied van de
Gemeenschap worden geleverd door middel van:
— hetzij een verklaring van het douanekantoor dat de aankomst van de
goederen in het derde land van bestemming heeft vastgesteld;
— hetzij het origineel of een voor eensluidend gewaarmerkte kopie van
de douaneaangifte van de goederen in het derde land van
bestemming.
Bij deze bescheiden dienen de administratieve documenten en de
handelsbescheiden te worden gevoegd aan de hand waarvan de
beschikkende douaneautoriteit kan nagaan of de goederen die uit het
douanegebied van de Gemeenschap zijn uitgevoerd dezelfde zijn als die
welke voor een douaneregeling houdende de verplichting tot betaling van
de rechten bij invoer werden aangegeven, te weten:
— het origineel of een voor eensluidend gewaarmerkte kopie van de
aangifte voor genoemde regeling
en
— voor zover door de beschikkende douaneautoriteit noodzakelijk
geacht, handelsbescheiden en administratieve bescheiden (zoals
facturen, gedetailleerde lijsten, vervoerdocumenten, gezondheidscertificaten) met een nauwkeurige beschrijving van de goederen
(handelsbenaming, hoeveelheden, merktekens en andere opschriften
waarvan zij kunnen zijn voorzien) die waren gevoegd bij, enerzijds,
de aangifte voor de genoemde regeling en, anderzijds, de aangifte ten
uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap of, in voorkomend
geval, de douaneaangifte van de goederen in het derde land van
bestemming;

b) moeten de bewijsstukken die het de beschikkende douaneautoriteit
mogelijk maken zich ervan te vergewissen dat de goederen waarvoor om
terugbetaling of kwijtschelding van rechten wordt gevraagd, wel degelijk
zijn vernietigd onder toezicht van instanties of personen die bevoegd zijn
dit officieel vast te stellen, bestaan uit:
— hetzij het proces-verbaal of de verklaring van vernietiging afgegeven
door de overheidsinstanties onder toezicht waarvan deze vernietiging
heeft plaatsgevonden, of een als eensluidend gewaarmerkte kopie
daarvan,
— hetzij een certificaat opgesteld door de persoon die bevoegd is de
vernietiging vast te stellen, vergezeld van de gegevens waaruit deze
bevoegdheid blijkt.
Deze bescheiden moeten een voldoende nauwkeurige omschrijving van
de vernietigde goederen bevatten (handelsbenaming, hoeveelheden,
merktekens en andere opschriften waarvan zij kunnen zijn voorzien),
zodat de douaneautoriteiten, door vergelijking met de vermeldingen in de
bijgevoegde aangifte voor een douaneregeling houdende de verplichting
tot betaling van de rechten bij invoer en de handelsbescheiden (zoals
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facturen, gedetailleerde lijsten), zich ervan kunnen vergewissen dat de
vernietigde goederen dezelfde zijn als die welke voor de regeling waren
aangegeven.
2. De in lid 1 bedoelde bewijsstukken moeten, voor zover zij voor de
beschikkende douaneautoriteit onvoldoende blijken om zich met volledige
kennis van zaken uit te spreken over het haar voorgelegde geval of wanneer
bepaalde bewijsstukken niet kunnen worden overgelegd, worden aangevuld
met of worden vervangen door alle andere documenten die de genoemde
autoriteit noodzakelijk acht.
Artikel 903
1. Voor terugkerende goederen, waarover bij hun uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap rechten bij uitvoer zijn geheven, geeft het in
het vrije verkeer brengen van deze goederen recht op teruggave van de uit
dien hoofde ingevorderde bedragen.
2. Lid 1 is uitsluitend van toepassing op goederen die zich in een van de in
artikel 844 bedoelde situaties bevinden.
Het feit dat de goederen zich in een van de in artikel 185, lid 2, onder b), van
het Wetboek bedoelde situaties bevinden, dient te worden aangetoond bij het
douanekantoor waar de goederen voor het vrije verkeer worden aangegeven.
3. Lid 1 is eveneens van toepassing wanneer de terugkerende goederen
slechts een gedeelte vormen van de goederen die van tevoren uit het
douanegebied van de Gemeenschap werden uitgevoerd.
Artikel 904
Er wordt niet tot terugbetaling of kwijtschelding van rechten bij invoer
overgegaan wanneer het verzoek om terugbetaling, al naar gelang van het
geval, uitsluitend is gegrond op:
a)

de wederuitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap om andere
redenen dan die bedoeld in artikel 237 of 238 van het Wetboek of in
artikel 900 of 901, met name omdat zij niet zijn verkocht, van goederen
die eerder onder een douaneregeling houdende de verplichting tot
betaling van rechten bij invoer waren geplaatst;

b) de vernietiging, ongeacht om welke reden, na de vrijgave door de
douaneautoriteiten van goederen die werden aangegeven voor een
douaneregeling houdende de verplichting tot betaling van de rechten
bij invoer, behalve in de gevallen waarin de communautaire wetgeving
uitdrukkelijk voorziet;
c)

de overlegging, zelfs te goeder trouw, ter verkrijging van een
preferentiële tariefbehandeling voor goederen die voor het vrije verkeer
worden aangegeven, van documenten waarvan naderhand wordt vastgesteld dat zij hetzij vals of vervalst hetzij ongeldig waren voor het
verkrijgen van deze preferentiële tariefbehandeling.
Afdeling 2
Door de Commissie te nemen beschikkingen
Artikel 905

1. Wanneer de beschikkende douaneautoriteit, die een verzoek om
terugbetaling of kwijtschelding uit hoofde van artikel 239, lid 2, van het
Wetboek ontvangt, niet in staat is om op grond van artikel 899 te beslissen èn
indien de aanvraag vergezeld is van bewijsstukken waarmee het bestaan kan
worden aangetoond van een bijzondere situatie die het gevolg is van
omstandigheden die geen manipulatie of klaarblijkelijke nalatigheid van de
zijde van de belanghebbende inhouden, legt de Lid-Staat waaronder deze
autoriteit ressorteert het geval voor aan de Commissie ter behandeling
overeenkomstig de procedure bedoeld in de artikelen 906 tot en met 909.
!M14

Behalve in geval van twijfel kan de douaneautoriteit die het besluit moet
nemen zelf tot de kwijtschelding of terugbetaling van de rechten overgaan,
wanneer zij van oordeel is dat aan de voorwaarden van artikel 239, lid 1, van
het wetboek is voldaan, mits het bedrag ten gevolge van eenzelfde
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buitengewone situatie die eventueel op meer in- of uitvoertransacties
betrekking heeft, per bedrijf niet hoger is dan 50 000 ECU.
De uitdrukking „belanghebbende” dient te worden opgevat in dezelfde
betekenis als in artikel 899.
In alle andere gevallen wijst de beschikkende douaneautoriteit het verzoek af.
2. Het aan de Commissie voorgelegde dossier moet alle gegevens bevatten
die nodig zijn voor een volledig onderzoek van het voorgelegde geval.
"M10 Het dossier bevat bovendien een door de persoon die het verzoek om
terugbetaling of kwijtschelding indient, ondertekende verklaring welke luidt
dat deze persoon kennis heeft kunnen nemen van het dossier, alsmede, hetzij
de vermelding dat deze persoon niets aan het dossier heeft toe te voegen,
hetzij een opgave van alle bijkomende elementen die naar het oordeel van die
persoon van belang zijn om in het dossier te worden opgenomen. 3
De Commissie stelt de betrokken Lid-Staat onverwijld in kennis van de
ontvangst van dit dossier.
Wanneer blijkt dat de door de Lid-Staat medegedeelde gegevens ontoereikend
zijn om de Commissie in staat te stellen met volledige kennis van zaken
uitspraak te doen over het haar voorgelegde geval, kan deze om de
mededeling van aanvullende gegevens verzoeken.
3. In afwachting van de afwikkeling van de in de artikelen 906 tot en met
909 bedoelde procedure, kan de beschikkende douaneautoriteit op verzoek
van de belanghebbende toestaan dat de douaneformaliteiten betreffende de
wederuitvoer of de vernietiging van de goederen worden vervuld alvorens de
Commissie uitspraak heeft gedaan over het betrokken geval. Een dergelijke
toestemming loopt geenszins vooruit op het definitieve besluit dat ten aanzien
van het betrokken geval zal worden genomen.
Artikel 906
Binnen 15 dagen volgende op de datum van ontvangst van het in artikel 905,
lid 2, bedoelde dossier doet de Commissie een afschrift hiervan aan de
Lid-Staten toekomen.
De bespreking van dit dossier wordt zo spoedig mogelijk op de agenda van
een vergadering van het in artikel 247 van het Wetboek bedoelde Comité
geplaatst.

!M14

Artikel 906 bis
In elke fase van de in de artikelen 906 of 907 omschreven procedure deelt de
Commissie, wanneer zij voornemens is een besluit te nemen ten nadele van
degene die om kwijtschelding of terugbetaling van de rechten heeft verzocht,
aan deze persoon haar bezwaren schriftelijk mee en doet zij deze persoon alle
bescheiden toekomen waarop haar bezwaren berusten. Degene die om de
kwijtschelding of terugbetaling van rechten heeft verzocht, deelt zijn
standpunt binnen een maand na de verzending van dit schrijven schriftelijk
mee. Indien deze persoon binnen deze termijn zijn standpunt niet heeft
meegedeeld, wordt ervan uitgegaan dat hij van de mogelijkheid zijn standpunt
uiteen te zetten heeft afgezien.
!B

Artikel 907
Na raadpleging van een groep van deskundigen bestaande uit vertegenwoordigers van alle Lid-Staten die in het kader van het Comité bijeenkomen
om het betrokken geval te onderzoeken, geeft de Commissie een beschikking
waarbij wordt vastgesteld dat de onderzochte bijzondere situatie de
terugbetaling of de kwijtschelding al dan niet rechtvaardigt.
Deze beschikking dient te worden gegeven binnen een termijn van
"M14 negen maanden 3 te rekenen vanaf de datum van ontvangst door
de Commissie van het in artikel 905, lid 2, bedoelde dossier. Wanneer de
Commissie de Lid-Staat om aanvullende gegevens heeft moeten verzoeken
om uitspraak te kunnen doen, wordt de termijn van "M14 negen maanden
3 verlengd met de tijd die is verstreken tussen de datum van verzending door
de Commissie van het verzoek om aanvullende gegevens en de datum van
ontvangst van deze gegevens door de Commissie.
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Wanneer de Commissie haar bezwaren, overeenkomstig 906 bis, heeft
meegedeeld aan de persoon die om kwijtschelding of terugbetaling van de
rechten heeft verzocht, wordt de termijn van negen maanden verlengd met de
tijd die verlopen is tussen de dag waarop de Commissie haar bezwaren heeft
toegezonden en de dag van ontvangst van het antwoord van de betrokkene of,
indien geen antwoord wordt ontvangen, de dag waarop de termijn waarbinnen
de betrokkene zijn standpunt moest uiteenzetten, afloopt.

!B

Artikel 908
1. De in artikel 907 bedoelde beschikking dient de betrokken Lid-Staat zo
spoedig mogelijk ter kennis te worden gebracht, doch in elk geval binnen 30
dagen te rekenen vanaf de datum waarop de in artikel 907 bedoelde termijn
verstrijkt.
Een afschrift van deze beschikking wordt aan de overige Lid-Staten
toegezonden.
2. Op grond van de beschikking van de Commissie waarvan overeenkomstig
lid 1 kennis is gegeven, beslist de beschikkende autoriteit op het verzoek van
de belanghebbende.
3. Wanneer bij de in artikel 907 bedoelde beschikking wordt vastgesteld dat
de onderzochte situatie van dien aard is dat het gerechtvaardigd is over te gaan
tot terugbetaling of kwijtschelding van de betrokken rechten kan de
Commissie, onder de voorwaarden welke zij vaststelt, een of meer Lid-Staten
machtigen over te gaan tot terugbetaling of kwijtschelding van de rechten in
gevallen waarin zich feitelijk juridisch vergelijkbare omstandigheden voordoen.
In dat geval wordt de in artikel 907 bedoelde beschikking eveneens ter kennis
gebracht van elke aldus gemachtigde Lid-Staat.
Artikel 909
Indien de Commissie haar beschikking niet heeft gegeven binnen de in artikel
907 bedoelde termijn of indien zij binnen de in artikel 908 bedoelde termijn
geen enkel besluit ter kennis heeft gebracht van de betrokken Lid-Staat, geeft
de beschikkende douaneautoriteit een gunstig gevolg aan het verzoek om
terugbetaling of kwijtschelding.
HOOFDSTUK 4
Administratieve bijstand tussen de douaneautoriteiten van de Lid-Staten
Artikel 910
In de in artikel 885, lid 2, bedoelde gevallen wordt het verzoek van de
beschikkende douaneautoriteit aan het controlerende douanekantoor schriftelijk in tweevoud gedaan op een document van het in bijlage 112 opgenomen
model. Hierbij dienen originelen of afschriften te worden gevoegd van het
verzoek om terugbetaling of kwijtschelding evenals van alle stukken die het
controlerende douanekantoor nodig heeft om de inlichtingen in te winnen of
de gevraagde controles uit te voeren.
Artikel 911
1. Binnen twee weken te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het
verzoek verschaft het controlerende douanekantoor de door de beschikkende
douaneautoriteit gevraagde inlichtingen of verricht de door deze autoriteit
gevraagde controles. Het vermeldt zijn bevindingen in de daartoe bestemde
ruimte van het origineel van het in artikel 910 bedoelde document en zendt dit
laatste, samen met alle stukken die het waren toegezonden, aan de
beschikkende douaneautoriteit terug.
2. Wanneer het niet in staat is binnen de in lid 1 bedoelde termijn van twee
weken de gevraagde inlichtingen te verschaffen of de gevraagde controles te
verrichten, bevestigt het controlerende douanekantoor binnen deze termijn de
ontvangst van het aan dit kantoor gerichte verzoek door terugzending van de
kopie van het in artikel 910 bedoelde document aan de beschikkende
douaneautoriteit, na het van de passende aantekeningen te hebben voorzien.
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Artikel 912
De in artikel 887, lid 5, bedoelde kennisgeving wordt door het uitvoerende
douanekantoor aan de beschikkende douaneautoriteit gedaan door middel van
een document van het in bijlage 113 opgenomen model.

DEEL V
SLOTBEPALINGEN
Artikel 913
De hierna volgende verordeningen en richtlijnen worden ingetrokken:
— Verordening (EEG) nr. 37/70 van de Commissie van 9 januari 1970
betreffende de bepaling van de oorsprong van essentiële vervangingsonderdelen bestemd voor materieel, machines, apparaten of voertuigen
welke tevoren zijn verzonden (1);
— Verordening (EEG) nr. 2632/70 van de Commissie van 23 december 1970
betreffende de vaststelling van de oorsprong van radio- en televisieontvangtoestellen (2);
— Verordening (EEG) nr. 315/71 van de Commissie van 12 februari 1971
betreffende het vaststellen van de oorsprong van basiswijn bestemd voor
de vervaardiging van vermout en van de oorsprong van vermout (3);
— Verordening (EEG) nr. 861/71 van de Commissie van 27 april 1971
betreffende de vaststelling van de oorsprong van bandrecorders (4);
— Verordening (EEG) nr. 3103/73 van de Commissie van 14 november 1973
inzake het certificaat van oorsprong en de desbetreffende aanvraag in het
intracommunautaire handelsverkeer (5);
— Verordening (EEG) nr. 2945/76 van de Commissie van 26 november 1976
houdende vaststelling van enige bepalingen voor de toepassing van
Verordening (EEG) nr. 754/76 betreffende de tariefbehandeling die van
toepassing is op naar het douanegebied van de Gemeenschap terugkerende goederen (6), laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van
Spanje en Portugal;
— Verordening (EEG) nr. 137/79 van de Commissie van 19 december 1978
houdende vaststelling van een bijzondere methode van administratieve
samenwerking met het oog op de toepassing van het intracommunautaire
stelsel ten aanzien van door vaartuigen van de Lid-Staten gevangen
visserijprodukten (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3399/91 (8);
— Verordening (EEG) nr. 1494/80 van de Commissie van 11 juni 1980
betreffende de noten voor de interpretatie en de algemeen aanvaarde
boekhoudkundige beginselen voor de douanewaarde (9);
— Verordening (EEG) nr. 1495/80 van de Commissie van 11 juni 1980
betreffende de toepassing van sommige bepalingen van de artikelen 1, 3
en 8 van Verordening (EEG) nr. 1224/80 van de Raad inzake de
douanewaarde van de goederen (10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 558/91 (11);
— Verordening (EEG) nr. 1496/80 van de Commissie van 11 juni 1980
betreffende de aangifte van gegevens inzake de douanewaarde en de over
te leggen stukken (12), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 979/93 (13);
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— Verordening (EEG) nr. 1574/80 van de Commissie van 20 juni 1980 tot
vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de artikelen 16 en 17 van
Verordening (EEG) nr. 1430/79 van de Raad betreffende terugbetaling of
kwijtschelding van in- of uitvoerrechten (1);
— Verordening (EEG) nr. 3177/80 van de Commissie van 5 december 1980
betreffende de plaats van binnenkomst in aanmerking te nemen
overeenkomstig artikel 14, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1224/80
van de Raad inzake de douanewaarde van de goederen (2), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2779/90 (3);
— Verordening (EEG) nr. 3179/80 van de Commissie van 5 december 1980
betreffende de portokosten die in aanmerking moeten worden genomen
voor de bepaling van de douanewaarde van met de post verzonden
goederen (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1264/90 (5);
— Verordening (EEG) nr. 553/81 van de Commissie van 12 februari 1981
met betrekking tot het certificaat van oorsprong en de daarbij behorende
aanvraag (6);
— Verordening (EEG) nr. 1577/81 van de Commissie van 12 juni 1981
houdende invoering van een systeem van vereenvoudigde procedures
voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf
onderhevige goederen (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3334/90 (8);
— Richtlijn 82/57/EEG van de Commissie van 17 december 1981 tot
vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen van Richtlijn
79/695/EEG van de Raad inzake de harmonisatie van de procedures
voor het in het vrije verkeer brengen van goederen (9), laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 83/371/EEG (10);
— Richtlijn 82/347/EEG van de Commissie van 23 april 1982 tot
vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen van Richtlijn
81/177/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de procedures
voor de uitvoer van communautaire goederen (11);
— Verordening (EEG) nr. 3040/83 van de Commissie van 28 oktober 1983
tot vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen van de artikelen 2 en
14 van Verordening (EEG) nr. 1430/79 van de Raad betreffende
terugbetaling of kwijtschelding van in- of uitvoerrechten (12);
— Verordening (EEG) nr. 3158/83 van de Commissie van 9 november 1983
betreffende de invloed van royalty’s en licentierechten op de douanewaarde (13);
— Verordening (EEG) nr. 1751/84 van de Commissie van 13 juni 1984 tot
vaststelling van enige nadere bepalingen voor de toepassing van
Verordening (EEG) nr. 3599/82 van de Raad betreffende de regeling
„tijdelijke invoer” (14), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3693/92 (15);
— Verordening (EEG) nr. 3548/84 van de Commissie van 17 december 1984
tot vaststelling van enige nadere bepalingen voor de toepassing van
Verordening (EEG) nr. 2763/83 inzake de regeling volgens welke
goederen onder douanetoezicht kunnen worden behandeld alvorens zij in
het vrije verkeer worden gebracht (16), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2361/87 (17);
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— Verordening (EEG) nr. 1766/85 van de Commissie van 27 juni 1985
betreffende de bij de bepaling van de douanewaarde te gebruiken
wisselkoersen ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 593/91 (2);
— Verordening (EEG) nr. 3787/86 van de Commissie van 11 december 1986
betreffende de nietigverklaringen de intrekking van vergunningen die in
het kader van bepaalde economische douaneregelingen werden afgegeven (3);
— Verordening (EEG) nr. 3799/86 van de Commissie van 12 december 1986
tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de artikelen 4 bis, 6 bis,
11 bis en 13 van Verordening (EEG) nr. 1430/79 van de Raad betreffende
terugbetaling of kwijtschelding van in- of uitvoerrechten (4);
— Verordening (EEG) nr. 2458/87 van de Commissie van 31 juli 1987 tot
vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG)
nr. 2473/86 van de Raad betreffende de regeling passieve veredeling en
het systeem uitwisselingsverkeer (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3692/92 (6);
— Verordening (EEG) nr. 4128/87 van de Commissie van 9 december 1987
tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen voor indeling van
tabak van de soort Virginia, „flue-cured”, tabak van de soort Burley,
Burleyhybriden daaronder begrepen, „light-air-cured”, tabak van de
soort Maryland, „light-air-cured”, en „fire-cured” tabak onder de
onderverdelingen 2401 10 10 tot en met 2401 10 49 en 2401 20 10 tot
en met 2401 20 49 van de gecombineerde nomenclatuur (7);
— Verordening (EEG) nr. 4129/87 van de Commissie van 9 december 1987
tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen voor indeling van
bepaalde levende runderen (huisdieren) en van bepaalde soorten vlees van
runderen onder de onderverdelingen van de gecombineerde nomenclatuur, bedoeld in bijlage C van de Overeenkomst tussen de Europese
Economische Gemeenschap en Joegoslavië (8);
— Verordening (EEG) nr. 4130/87 van de Commissie van 9 december 1987
tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen voor indeling van
druiven voor tafelgebruik van de soort „Empereur” (Vitis vinifera c.v.)
onder onderverdeling 0806 10 11 van de gecombineerde nomenclatuur (9);
— Verordening (EEG) nr. 4131/87 van de Commissie van 9 december 1987
tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen voor indeling van
Portwijn, Madeirawijn, Sherrywijn (Xereswijn), Moscatel de Setúbal en
Tokayerwijn (Aszu en Szamorodni) onder de onderverdelingen
2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 en
2204 29 55 van de gecombineerde nomenclatuur (10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2490/91 (11);
— Verordening (EEG) nr. 4132/87 van de Commissie van 9 december 1987
tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen voor indeling onder de
onderverdelingen 2208 30 11 en 2208 30 19 van de gecombineerde
nomenclatuur van zogenaamde Bourbonwhiskey (12);
— Verordening (EEG) nr. 4133/87 van de Commissie van 9 december 1987
tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen waaraan bij invoer van
wodka van de onderverdelingen 2208 90 31 en ex 2208 90 53 van de
gecombineerde nomenclatuur de toepassing van de gunstige tariefregeling, voorzien in het Verdrag tussen de Europese Economische
Gemeenschap en de Republiek Finland inzake de onderlinge uitwisseling
van bepaalde wijnen en van dranken die gedistilleerde alcohol bevatten, is
onderworpen (13);
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— Verordening (EEG) nr. 4134/87 van de Commissie van 9 december 1987
tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen voor indeling van de
„fondues” geheten preparaten onder onderverdeling 2106 90 10 van de
gecombineerde nomenclatuur (1);
— Verordening (EEG) nr. 4135/87 van de Commissie van 9 december 1987
tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen voor indeling van
natuurlijk natriumnitraat en van natuurlijk kaliumhoudend natriumnitraat
onder respectievelijk de onderverdelingen 3102 50 10 en 3105 90 10 van
de gecombineerde nomenclatuur (2);
— Verordening (EEG) nr. 4136/87 van de Commissie van 9 december 1987
tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen voor de indeling van
slachtpaarden onder onderverdeling 0101 19 10 van de gecombineerde
nomenclatuur (3);
— Verordening (EEG) nr. 4137/87 van de Commissie van 9 december 1987
tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen voor de indeling van
goederen onder de onderverdelingen 0408 11 90, 0408 19 90,
0408 91 90, 0408 99 90, 1106 20 10, ex 2501 00 51, ex 3502 10 10 en
ex 3502 90 10 van de gecombineerde nomenclatuur (4);
— Verordening (EEG) nr. 4138/87 van de Commissie van 9 december 1987
houdende vaststelling van de voorwaarden en bepalingen voor de indeling
van pootaardappelen, bepaalde granen en bepaalde oliehoudende zaden
en vruchten in de gecombineerde nomenclatuur met toepassing van een
gunstige tariefregeling (5);
— Verordening (EEG) nr. 4139/87 van de Commissie van 9 december 1987
tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen waaraan voor bepaalde
aardolieprodukten, bij invoer, de toepassing van een gunstige tariefregeling in verband met de bijzondere bestemming van die produkten is
onderworpen (6);
— Verordening (EEG) nr. 4140/87 van de Commissie van 9 december 1987
tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen voor indeling van
builgaas, niet geconfectioneerd, onder onderverdeling 5911 20 00 van de
gecombineerde nomenclatuur (7);
— Verordening (EEG) nr. 4141/87 van de Commissie van 9 december 1987
tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen waaraan voor
produkten die voor bepaalde categorieën vliegtoestellen of schepen zijn
bestemd, bij invoer, de toepassing van een gunstige tariefregeling in
verband met de bijzondere bestemming van die produkten is onderworpen (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1418/91 (9);
— Verordening (EEG) nr. 4142/87 van de Commissie van 9 december 1987
tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen waaraan voor bepaalde
goederen, bij invoer, de toepassing van een gunstige tariefregeling in
verband met de bijzondere bestemming van die goederen is onderworpen (10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3803/92 (11);
— Verordening (EEG) nr. 693/88 van de Commissie van 4 maart 1988
betreffende de definitie van het begrip „produkten van oorsprong” voor
de toepassing van de door de Europese Economische Gemeenschap voor
bepaalde produkten uit ontwikkelingslanden verleende tariefpreferenties (12), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3660/92 (13);
— Verordening (EEG) nr. 809/88 van de Commissie van 14 maart 1988
betreffende de definitie van het begrip „produkten van oorsprong” en de
methoden inzake administratieve samenwerking van toepassing op de
invoer in de Gemeenschap van produkten van de bezette gebieden (14),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3660/92 (13);
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— Verordening (EEG) nr. 4027/88 van de Commissie van 21 december 1988
tot vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen voor de regeling
tijdelijke invoer van containers (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3348/89 (2);
— Verordening (EEG) nr. 288/89 van de Commissie van 3 februari 1989
betreffende de vaststelling van de oorsprong van geïntegreerde schakelingen (3);
— Verordening (EEG) nr. 597/89 van de Commissie van 8 maart 1989 tot
vaststelling van enige nadere bepalingen voor de toepassing van
Verordening (EEG) nr. 2144/87 van de Raad inzake de douaneschuld (4);
— Verordening (EEG) nr. 2071/89 van de Commissie van 11 juli 1989
betreffende het vaststellen van de oorsprong van fotokopieerapparaten
met optisch systeem of voor contactdruk (5);
— Verordening (EEG) nr. 3850/89 van de Commissie van 15 december 1989
houdende vaststelling voor bepaalde landbouwprodukten waarop bijzondere invoerregelingen van toepassing zijn, van de toepassingsvoorschriften van Verordening (EEG) nr. 802/68 van de Raad betreffende de
gemeenschappelijke definitie van het begrip „oorsprong van goederen” (6);
— Verordening (EEG) nr. 2561/90 van de Commissie van 30 juli 1990 tot
uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2503/88 van de Raad betreffende
de douane-entrepots (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3001/92 (8);
— Verordening (EEG) nr. 2562/90 van de Commissie van 30 juli 1990 tot
vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG)
nr. 2504/88 van de Raad betreffende de vrije zones en de vrije
entrepots (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2485/91 (10);
— Verordening (EEG) nr. 2883/90 van de Commissie van 5 oktober 1990
betreffende het bepalen van de oorsprong van druivesap (11);
— Verordening (EEG) nr. 2884/90 van de Commissie van 5 oktober 1990
betreffende het bepalen van de oorsprong van sommige uit eieren
verkregen goederen (12);
— Verordening (EEG) nr. 3561/90 van de Commissie van 11 december 1990
betreffende het bepalen van de oorsprong van zekere goederen van
keramische stoffen (13);
— Verordening (EEG) nr. 3620/90 van de Commissie van 14 december 1990
betreffende het bepalen van de oorsprong van vlees en afvallen, vers,
gekoeld of bevroren, van bepaalde huisdieren (14);
— Verordening (EEG) nr. 3672/90 van de Commissie van 18 december 1990
betreffende het bepalen van de oorsprong van kogellagers, rollagers en
naaldlagers (15);
— Verordening (EEG) nr. 3716/90 van de Commissie van 19 december 1990
tot vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen van Verordening
(EEG) nr. 4046/89 van de Raad betreffende de zekerheid die moet
worden gesteld om de betaling van een douaneschuld te waarborgen (16);
— Verordening (EEG) nr. 3796/90 van de Commissie van 21 december 1990
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1715/90 van
de Raad betreffende de inlichtingen die door de douaneautoriteiten
worden verstrekt op het gebied van de indeling van goederen in de
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douanenomenclatuur (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2674/92 (2);
— (1)Verordening (EEG) nr. 1364/91 van de Commissie van 24 mei 1991
betreffende het begrip „oorsprong van goederen”, met betrekking tot
onder afdeling XI van de gecombineerde nomenclatuur ingedeelde
textielstoffen en -waren (2)
— Verordening (EEG) nr. 1365/91 van de Commissie van 24 mei 1991 tot
vaststelling van de oorsprong van katoenlinters, geïmpregneerd vilt en
gebonden textielvlies, lederen kledingstukken, schoeisel en horlogebanden van textiel (3);
— Verordening (EEG) nr. 1593/91 van de Commissie van 12 juni 1991 tot
vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG)
nr. 719/91 van de Raad betreffende de toepassing in de Gemeenschap
van carnets TIR en van carnets ATA als doorvoerdocumenten (4);
— Verordening (EEG) nr. 1656/91 van de Commissie van 13 juni 1991 tot
vaststelling van bijzondere bepalingen welke op bepaalde handelingen in
het kader van de regeling actieve veredeling of de regeling behandeling
onder douanetoezicht van toepassing zijn (5);
— Verordening (EEG) nr. 2164/91 van de Commissie van 23 juli 1991 tot
vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van artikel 5, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 1697/79 van de Raad inzake navordering van de
rechten bij invoer of bij uitvoer die niet van de belastingschuldige zijn
opgeëist voor goederen welke zijn aangegeven voor een douaneregeling
waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke rechten voortvloeide (6);
— Verordening (EEG) nr. 2228/91 van de Commissie van 26 juni 1991 tot
vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG)
nr. 1999/85 van de Raad betreffende de regeling actieve veredeling (7),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3709/92 (8);
— Verordening (EEG) nr. 2249/91 van de Commissie van 25 juli 1991 tot
vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG)
nr. 1855/89 van de Raad betreffende de regeling tijdelijke invoer van
vervoermiddelen(m8);
— Verordening (EEG) nr. 2365/91 van de Commissie van 31 juli 1991 tot
vaststelling van de voorwaarden voor het gebruik van een carnet ATA
voor de tijdelijke invoer van goederen in het douanegebied van de
Gemeenschap en voor de tijdelijke uitvoer van goederen uit dit
gebied (9);
— Verordening (EEG) nr. 3717/91 van de Commissie van 18 december 1991
tot vaststelling van de lijst van goederen die in aanmerking komen voor
de regeling volgens welke goederen onder douanetoezicht kunnen worden
behandeld alvorens zij in het vrije verkeer worden gebracht (10),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 209/93 (11);
— Verordening (EEG) nr. 343/92 van de Commissie van 22 januari 1992
betreffende de definitie van het begrip „produkten van oorsprong” en de
methoden van administratieve samenwerking bij invoer in de Gemeenschap van produkten van oorsprong uit de Republieken Kroatië en
Slovenië en de Joegoslavische Republieken Bosnië-Herzegowina en
Macedonië, ( 12 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3660/92 (13);
— Verordening (EEG) nr. 1214/92 van de Commissie van 21 april 1992
houdende uitvoeringsbepalingen en vereenvoudigingsmaatregelen betref(1 )
(2 )
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)
(11)
(12)
(13)

PB nr. L 365 van 28. 12. 1990, blz. 17.
PB nr. L 271 van 16. 9. 1992, blz. 5.
PB nr. L 204 van 27. 7. 1991, blz. 31.
PB nr. L 130 van 25. 5. 1991, blz. 18.
PB nr. L 130 van 25. 5. 1991, blz. 28.
Pb nr. L 148 van 13. 6. 1991, blz. 11.
PB nr. L 151 van 15. 6. 1991, blz. 39.
PB nr. L 201 van 24. 7. 1991, blz. 16.
PB nr. L 210 van 31. 7. 1991, blz. 1.
PB nr. L 378 van 21. 12. 1992, blz. 6.
PB nr. L 216 van 3. 8. 1991, blz. 24.
PB nr. L 351 van 20. 12. 1991, blz. 23.
PB nr. L 25 van 2. 2. 1993, blz. 18.
PB nr. L 38 van 14. 2. 1992, blz. 1.
PB nr. L 370 van 19. 12. 1992, blz. 11.
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fende de regeling voor communautair douanevervoer (1), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3712/92 (2);
— Verordening (EEG) nr. 1823/92 van de Commissie van 3 juli 1992
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3925/91 van
de Raad betreffende de afschaffing van de controles en formaliteiten die
van toepassing zijn op de handbagage en de ruimbagage van personen op
intracommunautaire vluchten en op de bagage van personen bij
intracommunautaire zeereizen (3);
— Verordening (EEG) nr. 2453/92 van de Commissie van 31 juli 1992
houdende nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EEG)
nr. 717/91 van de Raad betreffende het enig document (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 607/93 (5);
— Verordening (EEG) nr. 2674/92 van de Commissie van 15 september
1992 tot aanvulling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG)
nr. 1715/90 van de Raad betreffende de inlichtingen die door de
douaneautoriteiten van de Lid-Staten worden verstrekt op het gebied van
de indeling van goederen in de douanenomenclatuur en tot wijziging van
Verordening (EEG) nr. 3796/90 (6);
— Verordening (EEG) nr. 2713/92 van de Commissie van 17 september
1992 betreffende het goederenverkeer tussen bepaalde gedeelten van het
douanegebied van de Gemeenschap (7);
— Verordening (EEG) nr. 3269/92 van de Commissie van 10 november 1992
tot vaststelling van toepassingsbepalingen voor de artikelen 161, 182 en
183 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van
het communautair douanewetboek, met betrekking tot de douaneregeling,
de uitvoer, de wederuitvoer en de goederen die het douanegebied van de
Gemeenschap verlaten (8);
— Verordening (EEG) nr. 3566/92 van de Commissie van 8 december 1992
betreffende het gebruik van documenten bij de toepassing van
communautaire maatregelen die de controle op het gebruik en/of de
bestemming van de goederen met zich brengen (9);
— Verordening (EEG) nr. 3689/92 van de Commissie van 21 december 1992
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 719/91 van
de Raad betreffende de toepassing in de Gemeenschap van carnets TIR en
carnets ATA als doorvoerdocumenten en van Verordening (EEG)
nr. 3599/82 van de Raad betreffende de regeling tijdelijke invoer (10);
— Verordening (EEG) nr. 3691/92 van de Commissie van 21 december 1992
houdende toepassingsmaatregelen bij Verordening (EEG) nr. 719/91 van
de Raad betreffende de toepassing in de Gemeenschap van carnets TIR en
carnets ATA als doorvoerdocumenten, en bij Verordening (EEG)
nr. 3599/82 van de Raad betreffende de regeling tijdelijke invoer (11);
— Verordening (EEG) nr. 3710/92 van de Commissie van 21 december 1992
tot vaststelling van procedures voor de overdracht van goederen of
produkten die onder de regeling actieve veredeling, schorsingssystemen,
zijn geplaatst (12);
— Verordening (EEG) nr. 3903/92 van de Commissie van 21 december 1992
betreffende de in de douanewaarde te begrijpen luchtvrachtkosten (13).
Artikel 914
Verwijzingen naar de ingetrokken bepalingen worden geacht te zijn gedaan
naar de onderhavige verordening.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)
(11)
(12)
(13)

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

132 van 16. 5. 1992, blz. 1.
378 van 23. 12. 1992, blz. 15.
185 van 4. 7. 1992, blz. 8.
249 van 28. 8. 1992, blz. 1.
65 van 17. 3. 1993, blz. 5.
271 van 16. 9. 1992, blz. 5.
275 van 18. 9. 1992, blz. 11.
326 van 12. 11. 1992, blz. 11.
362 van 11. 12. 1992, blz. 11.
374 van 22. 12. 1992, blz. 14.
374 van 22. 12. 1992, blz. 25.
378 van 23. 12. 1992, blz. 9.
393 van 31. 12. 1992, blz. 1.
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Artikel 915
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1994.
!M5

Artikel 791, lid 2, is slechts van toepassing tot 1 januari 1995.
!B

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks
toepasselijk in elke Lid-Staat.
Gedaan te Brussel, 2 juli 1993.
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER
Lid van de Commissie
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BIJLAGEN
LIJST VAN BIJLAGEN

Nummer

Onderwerp

1

Bindende tariefinlichting
Formulier voor de mededeling

1 bis

Bindende oorsprongsinlichting

2

Certificaat van echtheid — Druiven voor tafelgebruik „Empereur”

3
4

Certificaat voor de „fondues”geheten preparaten
Certificaat van benaming van oorsprong — Tokayerwijn (Aszu, Szamorodni)

5

Certificaat van echtheid — Bourbonwhiskey

6

Ingetrokken

6 bis

Ingetrokken

7

Certificaat van echtheid — Tabak

8

Kwaliteitscertifcaat — Nitraat uit Chili

9

Inleidende aantekeningen bij de lijst van be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn waardoor
het vervaardigde produkt al dan niet het karakter van produkt van oorsprong verkrijgt

10

Lijst van be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn waardoor het vervaardigde produkt al
dan niet het karakter van produkt van oorsprong verkrijgt — Textielstoffen en textielwaren die onder afdeling XI
zijn ingedeeld

11

Lijst van be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn waardoor het vervaardigde produkt al
dan niet het karakter van produkt van oorsprong verkrijgt — Andere produkten dan textielstoffen en textielwaren
die onder afdeling XI zijn ingedeeld

12

Certificaat van oorsprong en daarop betrekking hebbende aanvraag

13

Certificaat van oorsprong voor de invoer van landbouwprodukten in de Europese Economische Gemeenschap

14

Inleidende aantekeningen van toepassing op de drie preferentiële regelingen

15

Lijst van be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn waardoor het vervaardigde produkt het
karakter van produkt van oorsprong verkrijgt (APS)

16

Be- of verwerkingen die van de regionale cumulatie zijn uitgesloten (APS)

17

Formulier voor het certificaat van oorsprong — Formulier A

18
19

Formulier APR
Lijst van be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn waardoor het vervaardigde produkt het
karakter van produkt van oorsprong verkrijgt — Bezette gebieden
Lijst van be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn waardoor het vervaardigde produkt het
karakter van produkt van oorsprong verkrijgt (Republieken Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië en het
grondgebied van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië)

20

21
22

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1
Formulier EUR.2

23

Aantekeningen voor de interpretatie van de douanewaarde

24

Toepassing van algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen voor de vaststelling van de douanewaarde

25

In de douanewaarde op te nemen luchtvrachtkosten

26

Klasse-indeling van de goederen waarop eenheidswaarden van toepassing zijn

27

Handelscentra die in aanmerking worden genomen voor het berekenen van de eenheidsprijzen per rubriek van de
klasse-indeling

28

Aangifte van gegevens inzake de douanewaarde D.V.1

29

Aanvullende lijst D.V.1 bis

30

Label dat moet worden aangebracht op de in een communautaire luchthaven geregistreerde ruimbagage

31
32

Enig document — ED
ED — Geautomatiseerde systemen voor de verwerking van aangiften

33

ED — Aanvullend formulier

34

ED — Aanvullend formulier

35

Opgave van de exemplaren van de in de bijlagen 31 en 33 opgenomen formulieren. Gegevens die op één
exemplaar worden aangebracht verschijnen door middel van een zelfkopiërend procédé ook op de andere
exemplaren

36

Opgave van de exemplaren van de in de bijlagen 32 en 34 opgenomen formulieren. Gegevens die op één
exemplaar worden aangebracht verschijnen door middel van een zelfkopiërend procédé ook op de andere
exemplaren
Toelichting bij het gebruik van de formulieren

37
38

Bij het invullen van de formulieren te gebruiken codes

38 bis

Douaneverklaring voor geregistreerde bagage

38 ter
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Nummer

39
40

Onderwerp

Lijst van aardolieprodukten waarop de voorwaarden ten einde in aanmerking te komen voor een gunstige
tariefbehandeling wegens hun bijzondere bestemming van toepassing zijn
"C2 Lijst van produkten bestemd voor luchtvaartuigen, schepen en boor- of werkeilanden die in aanmerking
komen voor een gunstige tariefbehandeling wegens hun bijzondere bestemming 3

41

Lijst van andere goederen waarop, onder verwijzing naar de artikelen 291 tot en met 304, de voorwaarden ten
einde in aanmerking te komen voor een gunstige tariefbehandeling wegens hun bijzondere bestemming niet van
toepassing zijn

42

Geel etiket

43

Formulier T 2 M

44
45

Toelichting (aan te brengen op bladzijde 2 van de omslag van het boekje dat formulieren T 2 M bevat)
Ladingslijst

46

T.C. 10 — Kennisgeving van doorgang

47

T.C. 11 — Ontvangstbewijs

48

Communautair douanevervoer — Model voor doorlopende zekerheid

49

Communautair douanevervoer — Model voor zekerheidstelling voor een enkele aangifte

50

Communautair douanevervoer — Model voor zekerheidstelling voor een vast bedra

51

T.C. 31 — Certificaat van borgtocht

52

Lijst van goederen waarvan het vervoer aanleiding kan geven tot een verhoging van de zekerheidstelling voor een
vast bedrag

53
54

geschrapt
T.C. 32 — Bewijs van zekerheidstelling voor een vast bedrag

55

Vrijstelling van zekerheidstelling — Verbintenis van de belanghebbende

56

Lijst van goederen die verhoogde risico’s meebrengen en waarop de vrijstelling van zekerheidstelling niet van
toepassing is

57

T.C. 33 — Certificaat inzake vrijstelling van zekerheidstelling

58

Etiket (artikelen 417 en 432)

59

Model van de in artikel 459 bedoelde informatienota

60

Vaststellingsformulier

61

Model van décharge

62
63

Speciaal stempel
Formulier controle-exemplaar T5

64

Formulier controle-exemplaar T5 bis

65

Ladingslijst T5

66

Aanwijzingen bij het opstellen van het controle-exemplaar T 5

67

Modellen van de aanvraag voor een vergunning voor verschillende economische douaneregelingen

68

Vergunningen voor verschillende economische douaneregelingen

69

Lijst van de gebruikelijke behandelingen bedoeld in artikel 522

69 bis
70

Lijst van de in artikel 510, lid 3, bedoelde uitzonderingsgevallen
Inlichtingenblad INF 8

71

Overbrengen van goederen van een douane-entrepot naar een ander douane-entrepot — Normale procedure

72

Overbrengen van goederen van een douane-entrepot naar een ander douane-entrepot — Vereenvoudigde
procedure

73

Goederen met prefinanciëring — Lijst van behandelingen bedoeld in artikel 532

74

Lijst van de in artikel 550 bedoelde goederen (hulpmiddelen bij de produktie) — Aktieve veredeling

75

Lijst van de goederen waarvoor de in artikel 552, lid 1, onder a), v), bedoelde waarde op 100 000 ecu is
vastgesteld — Aktieve veredeling

75 bis

Inlichtingenblad INF 9

76

Voorbeelden van maandelijkse en driemaandelijkse globalisatie

77

Forfaitaire opbrengstpercentages

78

Bijzondere bepalingen met betrekking tot het equivalentieverkeer en de voorafgaande uitvoer voor bepaalde
goederen

79

Lijst van veredelingsprodukten waarop de daarvoor geldende rechten, zoals bedoeld in artikel 122, lid 1, onder a),
van het Wetboek, kunnen worden toegepast

80

Voorbeelden van de wijze waarop invoergoederen aan de veredelingsprodukten worden toegerekend

81
82

Inlichtingenblad INF 5
Inlichtingenblad INF 1

83

Overbrenging van onder de regeling geplaatste goederen of produkten in het kader van de overdracht van een
eerste naar een tweede vergunninghouder

84

Inlichtingenblad INF 7

85

Regeling aktieve veredeling — Inlichtingen overeenkomstig artikel 648 (mededeling van verleende vergunningen)
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Nummer

Onderwerp

86

Regeling aktieve veredeling — Inlichtingen overeenkomstig artikel 648 (mededeling van afgewezen aanvragen
voor een vergunning)

87
88

In artikel 650 bedoelde lijst
Regeling behandeling onder douanetoezicht — Inlichtingen overeenkomstig artikel 668 (mededeling van
verleende vergunningen)
Regeling behandeling onder douanetoezicht — Inlichtingen overeenkomstig artikel 668 (mededeling van
afgewezen aanvragen)

89
90
91

Beroepsuitrusting — Lijst van voorbeelden
Opvoedkundig materiaal — Lijst van voorbeelden

91 bis

Andere goederen die voor opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele doeleinden worden ingevoerd

91 ter

Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen, antiquiteiten

92

Persoonlijke bezittingen van reizigers en goederen die voor sportdoeleinden worden ingevoerd — Lijst van
voorbeelden

93

Toeristisch reclamemateriaal — Lijst van voorbeelden

93 bis

Dieren — Lijst van voorbeelden

94

Welzijnsgoederen voor zeelieden — Lijst van voorbeelden

95

Goederen waarvoor geen gedeeltelijke vrijstelling van rechten kan worden verleend

96
97

Lijst van de in artikel 697, lid 2, bedoelde goederen die tijdelijk kunnen worden ingevoerd met een carnet ATA
In artikel 700 bedoelde gevallen waarin geen zekerheidstelling wordt geëist

98

Inlichtingenblad INF 6

99

Lijst van de in artikel 727, lid 1, bedoelde landen voor welke het gebruik van containers onder douaneverzegeling
kan worden toegestaan

100

Technische normen waaraan containers moeten voldoen om tot het internationale vervoer onder douaneverzegeling te worden toegelaten, en voorwaarden waaronder de goedkeuring wordt ingetrokken

101

Verklarende aantekening betreffende het gebruik in intern verkeer van tijdelijk ingevoerde containers

102

Regeling tijdelijke invoer — Inlichtingen uit hoofde van artikel 746, lid 1, onder b) — (mededeling van verleende
vergunningen)

103

Regeling tijdelijke invoer — Inlichtingen uit hoofde van artikel 746, lid 1, onder c) — (mededeling van verleende
vergunningen)

104

Inlichtingenblad ter vereenvoudiging van de tijdelijke uitvoer van goederen die naar een ander land worden
verzonden voor be- of verwerking of herstelling

105

Berekeningswijzen — Toekenning van de tijdelijk uitgevoerde goederen aan de veredelingsprodukten

106

Inlichtingenblad INF 2

107

Regeling passieve veredeling — Inlichtingen overeenkomstig artikel 786 (mededeling van afgewezen aanvragen)

108

geschrapt

109

Certificaat inzake de douanestatus

110
111

Inlichtingenblad INF 3 — Terugkerende goederen
Verzoek tot terugbetaling of kwijtschelding van rechten

112

Verzoek om controle — Terugbetaling of kwijtschelding van rechten

113

Verklaring voor de toekenning van terugbetaling of kwijtschelding van rechten

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 335
!B
BIJLAGE 1
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BIJLAGE 1 bis
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BIJLAGE 2
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BIJLAGE 3
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BIJLAGE 4
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BIJLAGE 5
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BIJLAGE 6
!A1
Ingetrokken
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BIJLAGE 6 bis
!A1
Ingetrokken
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BIJLAGE 9
INLEIDENDE AANTEKENINGEN BIJ DE LIJST VAN BE- OF VERWERKINGEN VAN MATERIALEN DIE NIET VAN OORSPRONG ZIJN WAARDOOR
HET VERVAARDIGDE PRODUKT AL DAN NIET HET KARAKTER VAN
PRODUKT VAN OORSPRONG VERKRIJGT

ALGEMEEN

Aantekening 1
1.1. De eerste twee kolommen van de lijsten in de bijlagen 10 en 11 geven het
verkregen produkt aan. In kolom 1 staat het nummer van de post of het hoofdstuk
volgens de gecombineerde nomenclatuur en in kolom 2 de omschrijving van de
goederen volgens de gecombineerde nomenclatuur voor die post of dat hoofdstuk.
Voor iedere post of ieder hoofdstuk in de kolommen 1 en 2 is in kolom 3 een regel
gegeven. Een nummer in kolom 1 voorafgegaan door „ex” betekent dat de regel in
kolom 3 alleen geldt voor het gedeelte van die post of dat hoofdstuk dat in kolom
2 is omschreven.
1.2. Wanneer in kolom 1 verscheidene postnummers zijn gegroepeerd of wanneer een
hoofdstuknummer is vermeld en de omschrijving van het produkt in kolom 2
derhalve in algemene bewoordingen is gesteld, dan is de overeenkomstige regel in
kolom 3 van toepassing op alle produkten die volgens de gecombineerde
nomenclatuur onder de posten van het hoofdstuk of onder elk van de in kolom 1
gegroepeerde posten zijn ingedeeld.
1.3. Wanneer de lijst verschillende regels geeft voor verschillende produkten die onder
dezelfde post vallen, is na ieder gedachtenstreepje dat gedeelte van de post
omschreven waarop de daarnaast in kolom 3 vermelde regel van toepassing is.

Aantekening 2
2.1. De term „vervaardiging” omvat elke soort be- of verwerking, met inbegrip van
„montage” of speciale behandelingen.
2.2. De term „materiaal” omvat alle „ingrediënten”, „grondstoffen”, „componenten”,
„delen” enz., die bij de vervaardiging van het produkt worden gebruikt.
2.3. De term „produkt” heeft betrekking op het verkregen produkt, zelfs indien het
bestemd is om later bij de vervaardiging van een ander produkt te worden
gebruikt.

Aantekening 3
3.1. De be- of verwerking die volgens de regel in kolom 3 is vereist, dient alleen te
worden uitgevoerd met betrekking tot de gebruikte materialen die niet van
oorsprong zijn. De beperkingen die in kolom 3 zijn aangegeven, zijn eveneens
slechts van toepassing op de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn.
3.2. Indien een produkt, vervaardigd van materialen die niet van oorsprong zijn, dat
door de vervaardiging het karakter van produkt van oorsprong heeft verkregen,
gebruikt wordt als materiaal bij de vervaardiging van een ander produkt, geldt de
regel in de lijst die van toepassing is op het produkt waarin het is verwerkt niet
voor dit produkt.
Bijvoorbeeld:
Niet-geborduurde weefsels kunnen het karakter van produkt van oorsprong
verkrijgen, wanneer zij van garens zijn geweven. Wanneer deze weefsels
vervolgens bij de vervaardiging van geborduurd beddelinnen worden gebruikt,
is de in procenten uitgedrukte maximumwaarde voor het gebruik van nietgeborduurde weefsels in dit geval niet van toepassing.

Aantekening 4
4.1. De regels in de lijsten geven de minimumbe- of -verwerking aan die vereist is;
meer be- of verwerking verleent eveneens het karakter van produkt van
oorsprong; omgekeerd kan minder be- of verwerking geen oorsprong verlenen.
Mogen volgens de regel in een bepaald produktiestadium materialen gebruikt
worden die niet van oorsprong zijn, dan is het gebruik ervan in een vroeger
produktiestadium wel, maar in een later produktiestadium niet toegestaan.
4.2. Mag volgens een regel in de lijst een produkt van meer dan een materiaal worden
vervaardigd, dan betekent dit dat een of meerdere van deze materialen mogen
worden gebruikt. Het betekent niet dat ze alle moeten worden gebruikt.
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Bijvoorbeeld:
Volgens de regel voor garens mogen natuurlijke vezels worden gebruikt, maar ook
andere stoffen waaronder chemische. Dit betekent niet dat beide produkten samen
moeten worden gebruikt, maar dat de mogelijkheid bestaat hetzij een van deze
materialen, hetzij beide materialen te gebruiken.
4.3. Wanneer volgens een regel in de lijst een produkt van een bepaald materiaal
vervaardigd moet worden, betekent dit uiteraard niet dat geen andere materialen
mogen worden gebruikt die vanwege hun aard niet aan de regel kunnen voldoen.

Aantekening 5
De oorsprong van alle produkten die niet in bijlage 11 zijn opgenomen (andere
dan textielstoffen en textielwaren die onder afdeling XI zijn ingedeeld) dient per
geval te worden bepaald door elke be- of verwerking te toetsen aan het criterium
van de laatste ingrijpende be-of verwerking als omschreven in artikel 24 van het
Douanewetboek.

Aantekening 6
6.1. De term „vezels” in de lijst van bijlage 10 heeft betrekking op „natuurlijke vezels”
en „kunstmatige of synthetische vezels” van de GN-codes 5501 tot en met 5507
alsmede op vezels van de soort die voor de vervaardiging van papier worden
gebruikt.
6.2. De term „natuurlijke vezels” in de lijst van bijlage 10 heeft betrekking op andere
dan kunstmatige of synthetische vezels, in het stadium vóór het spinnen, met
inbegrip van afval. Tenzij anders vermeld omvat de term „natuurlijke vezels”
vezels die zijn gekaard, gekamd of anderszins bewerkt, doch die niet zijn
gesponnen.
6.3. De term „natuurlijke vezels” omvat paardehaar van GN-code 0503, zijde van de
GN-codes 5002 en 5003 en wol, fijn of grof haar van de GN-codes 5101 tot en
met 5105, vezels van katoen van de GN-codes 5201 tot en met 5203 en andere
plantaardige vezels van de GN-codes 5301 tot en met 5305.
6.4. De term „synthetische en kunstmatige stapelvezels” in de lijst van bijlage II heeft
betrekking op kabel van synthetische of kunstmatige filamenten, op synthetische
of kunstmatige stapelvezels en op afval van synthetische of kunstmatige
stapelvezels van de GN-codes 5501 tot en met 5507.
6.5. De termen „textielmassa” en „chemische stoffen” in de lijst van bijlage 10 hebben
betrekking op materialen die niet van textiel zijn (en dus niet onder de
hoofdstukken 50 tot en met 63 vallen), maar die gebruikt kunnen worden voor de
vervaardiging van kunstmatige of synthetische vezels of garens, of vezels die bij
de vervaardiging van papier worden gebruikt.
6.6. Op produkten die uit twee of meer textielstoffen zijn verkregen, zijn de
bepalingen in kolom 3 van toepassing voor elk van de textielstoffen waaruit het
mengsel is samengesteld.

Aantekening 7
7.1. De term „voorgebleekt” die in de lijst van bijlage 10 wordt gebruikt om het
stadium van bewerking aan te geven dat vereist is bij het gebruik van bepaalde
materialen die niet van oorsprong zijn, is van toepassing op bepaalde garens,
weefsels en brei- of haakwerk aan het stuk die na het spinnen of weven alleen
maar zijn gewassen.
Voorgebleekte produkten bevinden zich in een vroeger produktiestadium dan
gebleekte produkten die een aantal behandelingen in baden met bleekmiddelen
hebben ondergaan (oxydanten zoals waterstofperoxyde en krimpmiddelen).
7.2. De term „volledige confectie” in de lijst van bijlage 10 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 eindbewerkingen niet werden verricht, betekent echter
niet noodzakelijkerwijs dat de confectie niet als volledig kan worden beschouwd.
Voorbeelden van eindbewerkingen zijn:
— het bevestigen van knopen en/of andere sluitsystemen,
— het vervaardigen van knoopsgaten,
— het zomen van broeken, mouwen, jurken en rokken,
— het aanbrengen van garnituren en toebehoren zoals zakken, etiketten,
insignes, enz..,
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— het strijken en het op andere wijze klaarmaken van kledingstukken voor de
verkoop als confectie.
Opmerkingen betreffende de eindbewerkingen — Bijzondere gevallen
Bij bepaalde produktieprocédés kunnen de eindbewerkingen van een dusdanige
betekenis zijn, met name in het geval van een combinatie van eindbewerkingen,
dat ze niet meer als een simpele eindbewerking kunnen worden beschouwd.
In dergelijke gevallen wordt confectie die deze bewerkingen nog niet heeft
ondergaan niet als volledig beschouwd.
7.3. De termen „geïmpregneerd, bedekt of met inlagen” omvat niet de bewerkingen
die uitsluitend ten doel hebben de weefsels samen te voegen.
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BIJLAGE 10
LIJST VAN BE- OF VERWERKINGEN VAN MATERIALEN DIE NIET VAN OORSPRONG ZIJN
WAARDOOR HET VERVAARDIGDE PRODUKT AL DAN NIET HET KARAKTER VAN
PRODUKT VAN OORSPRONG VERKRIJGT

Textielstoffen en textielwaren die onder afdeling XI zijn ingedeeld

GN-code

Omschrijving

Be- of verwerking van materialen die niet van oorsprong
zijn waardoor het karakter van produkt van oorsprong
wordt verkregen

(1)

(2)

(3)

ex 5101

Wol, niet gekaard en niet gekamd:
— ontvet, niet gecarboniseerd

Vervaardiging uit ongewassen wol, met inbegrip
van afval van wol, waarvan de waarde niet meer
dan 50 % bedraagt van de prijs af fabriek van het
produkt

— gecarboniseerd

Vervaardiging uit ontvette wol, niet gecarboniseerd, waarvan de waarde niet meer dan 50 %
bedraagt van de prijs af fabriek van het produkt

ex 5103

Afval van wol, van fijn of van grof haar, Vervaardiging uit afval waarvan de waarde niet
gecarboniseerd
meer dan 50 % bedraagt van de prijs af fabriek
van het produkt

ex 5201

Katoen, niet gekaard en niet gekamd, Vervaardiging uit ruwe katoen waarvan de
gebleekt
waarde niet meer dan 50 % bedraagt van de prijs
af fabriek van het produkt

5501 t/m
5507

Synthetische of kunstmatige stapelvezels:
— niet gekaard, niet gekamd, noch op Vervaardiging uit chemische stoffen of textielandere wijze bewerkt met het oog massa
op het spinnen
— gekamd, gekaard of andere

Vervaardiging uit chemische stoffen, textielmassa
of afval van GN-code 5505

ex hoofdstuk 50 Garens en monofilamenten, andere dan
t/m 55
papiergarens:
— bedrukt of geverfd

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels, niet gekamd of op andere
wijze bewerkt met het oog op het spinnen
— ruwe zijde of zijdeafval
— chemische stoffen of textielmassa
of
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
kabel van filamenten of afval van vezels,
niet gekaard, niet gekamd, noch op andere
wijze behandeld met het oog op het spinnen
of
bedrukken of verven van ongebleekte of voorgebleekte (1), garens of monofilamenten, gepaard
gaande met voorbehandelingen of eindbewerkingen (twisten en textureren worden niet als
zodanig beschouwd) waarbij de waarde van het
niet van oorsprong zijnde materiaal (inclusief
garens) niet meer dan 48 % bedraagt van de prijs
af fabriek van het produkt
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(1)

(2)

ex hoofdstuk 50 — andere
t/m 55 (vervolg)

(3)

Vervaardiging uit:

— natuurlijke vezels, niet gekaard, niet gekamd
of op andere wijze voorbehandeld met het
oog op het spinnen
— ruwe zijde of zijdeafval
— chemische stoffen of textielmassa
of
— synthetische of kunstmatig stapelvezels,
kabel van filamenten of afval van vezels,
niet gekamd, noch op andere wijze behandeld met het oog op het spinnen
Weefsels, andere dan weefsels van Vervaardiging uit garens
papiergarens:
— bedrukt of geverfd

of
bedrukken of verven van ongebleekte of voorgebleekte weefsels, gepaard gaande met voorbehandelingen of eindbewerkingen (1) (2)

— andere

Vervaardiging uit garens

5601

Watten van textielstof en artikelen Vervaardiging uit vezels
daarvan; textielvezels met een lengte
van niet meer dan 5 mm (scheerhaar),
noppen van textielstof

5602

Vilt, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen:
— bedrukt of geverfd

Vervaardiging uit vezels
of
bedrukken of verven van ongebleekt of voorgebleekt vilt, gepaard gaande met voorbehandelingen of eindewerkingen (1) (2)

— geïmpregneerd, bekleed, bedekt of Impregneren, bekleden of voorzien van inlagen
met inlagen
van vilt, ongebleekt (3)
— andere
5603

Vervaardiging uit vezels

Gebonden textielvlies, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met
inlagen:
— bedrukt of geverfd

Vervaardiging uit vezels
of
bedrukken of verven van ongebleekt of voorgebleekt gebonden textielvlies, gepaard gaande met
voorbehandelingen of eindbewerkingen (1) (2)

— geïmpregneerd, bekleed, bedekt of Impregneren, bekleden, bedekken of voorzien
met inlagen
van inlagen van gebonden textielvlies, ongebleekt (3)
— andere
5604

Vervaardiging uit vezels

Draad en koord van rubber, omwoeld of
omvlochten met textiel; textielgarens,
alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij de GN-codes
5404 of 5405, geïmpregneerd, bekleed,
bedekt of ommanteld met rubber of met
kunststof:
— draad en koord van rubber, om- Vervaardiging uit garens of koord van rubber,
woeld of omvlochten met textiel
niet bekleed met textielstoffen
— andere

Impregneren, bekleden, bedekken of ommantelen
van textielgarens, strippen en artikelen van
dergelijke vorm, ongebleekt
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(1)

(2)

(3)

5607

Bindgaren, touw en kabel, al dan niet Vervaardiging uit vezels, kokosgarens of synthegevlochten, ook indien geïmpregneerd, tische of kunstmatige garens van filamenten of
bekleed, bedekt of ommanteld met monofilamenten
rubber of kunststof

5609

Artikelen van garen, van strippen of Vervaardiging uit vezels, kokosgarens of synthedergelijke vormen, bedoeld bij GN-code tische of kunstmatige garens van filamenten of
5404 of 5405, van bindgaren, van touw van monofilamenten
of van kabel, elders genoemd noch
elders onder begrepen

5704

Tapijten van vilt, niet getuft of gevlokt, Vervaardiging uit vezels
ook indien geconfectioneerd

hoofdstuk 58

Speciale weefsels; getufte textielstoffen; kant, tapisserieën, passementwerk;
borduurwerk:
—

borduurwerk, aan het stuk, in Vervaardiging waarbij de waarde van de gebruikbanden of in de vorm van motie- te materialen niet meer dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt bedraagt
ven (GN-code 5810)

— bedrukt of geverfd

Vervaarding uit garens
of
verven van weefsels, vilt of gebonden textielvlies,
ongebleekt of voorgebleekt, gepaard gaande met
voorbehandelingen of eindbewerkingen (1) (2)

— geïmpregneerd, bekleed of bedekt

Vervaardiging uit weefsels, vilt of gebonden
textielvlies, ongebleekt

— andere

Vervaardiging uit garens

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, calqueerlinnen en
tekenlinnen; schilderdoek; stijflinnen
(buckram) en dergelijke weefsels van
de soort gebruikt voor steunvormen van
hoeden

5902

Bandenkoordweefsel („tyre cord fa- Vervaardiging uit garens
bric”) van garens van een hoge sterktedraad, van nylon of van andere polyamiden, van polyester of van viscoserayon

5903

Weefsels, geïmpregneerd, bekleed of Vervaardiging uit ongebleekte weefsels
bedekt met, dan wel met inlagen van
kunststof, andere dan die bedoeld bij
GN-code 5902
of
bedrukken of verven van ongebleekte of voorgebleekte weefsels, gepaard gaande met voorbehandelingen of eindbewerkingen (1) (2)

5904

Linoleum, ook indien in bepaalde vorm Vervaardiging uit weefsel, vilt of gebonden
gesneden, vloerbedekking, bestaande textielvlies, ongebleekt
uit een deklaag of een bekleding op
een drager van textiel, ook indien in
bepaalde vorm gesneden

5905

Wandbekleding van textielstof

5906

Gegummeerde weefsels, andere dan die Vervaardiging uit gebleekt brei- of haakwerk aan
bedoeld bij GN-code 5902
het stuk of uit andere gebleekte weefsels

Vervaardiging uit ongebleekte weefsels
of
bedrukken of verven van ongebleekte of voorgebleekte weefsels, gepaard gaande met voorbehandelingen of eindbewerkingen (1) (2)
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(1)

5907

(2)

(3)

Weefsels, anderszins geïmpregneerd, Vervaardiging uit ongebleekte weefsels of bebekleed of bedekt; beschilderd doek drukken
voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio’s of voor dergelijk
gebruik
of
verven van ongebleekte of voorgebleekte weefsels, gepaard gaande met voorbehandelingen of
eindbewerkingen (1) (2)

5908

Kousen, pitten en wieken, voor lampen, Vervaardiging uit garens
voor komforen, voor aanstekers, voor
kaarsen en dergelijke, geweven, gevlochten of gebreid; gloeikousjes en
rondgebreide buisjes voor het vervaardigen van gloeikousjes, ook indien
geïmpregneerd

5909

Brandslangen en dergelijke slangen, van Vervaardiging uit vezels of garens
textielstoffen, ook indien gewapend,
met beslag of met toebehoren van
andere stoffen

5910

Drijfriemen, drijfsnaren en transport- Vervaardiging uit vezels of garens
banden, van textielstoffen, ook indien
versterkt met metaal of met andere
stoffen

5911

Produkten en artikelen van textiel, voor
technisch gebruik, bedoeld bij aantekening 7 bij hoofdstuk 59 van de gecombineerde nomeclatuur:
— polijstschijven en -ringen, andere Vervaardiging uit garens, uit afval van weefsels
dan van vilt
of uit lompen en vodden bedoeld bij GN-code
6310
— andere

hoofdstuk 60

hoofdstuk 61

Vervaardiging uit vezels of garens

Brei- en haakwerk aan het stuk:
— bedrukt of geverfd

Vervaardiging uit garens
of
bedrukken of verven van brei- en haakwerk aan
het stuk, ongebleekt of voorgebleekt, gepaard
gaande met voorbehandelingen of eindbewerkingen (1) (2)

— andere

Vervaardiging uit garens

Kleding en kledingtoebehoren, van breiof haakwerk:
— verkregen door aaneennaaien of op Volledige confectie (4)
andere wijze samenvoegen van
twee of meer stukken brei- of
haakwerk, die hetzij op maat zijn
gesneden, hetzij direct in vorm zijn
verkregen
— andere

Vervaardiging uit garen

ex hoofdstuk 62 Kleding en kledingtoebehoren, andere
dan van brei- of haakwerk, met uitzondering van de produkten van de GNcodes 6213 en 6214, waarop de hierna
volgende regels van toepassing zijn:

6213 en
6214

— volledig of voltooid

Volledige confectie (4)

— onvolledig of onvoltooid

Vervaardiging uit garens

Zakdoeken, sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers,
voiles en dergelijke artikelen:
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(1)

6213 en 6214
(vervolg)

6301 t/m
ex 6306

(2)

(3)

— geborduurd

Vervaardiging uit garens
of
vervaardiging uit niet-geborduurde weefsels
waarvan de waarde niet meer dan 40 % bedraagt
van de prijs af fabriek van het produkt

— andere

Vervaardiging uit garens

Dekens; tafel, bedde- en huishoudlinnen; vitrages, gordijnen en rolgordijnen,
bed- en gordijnvalletjes daaronder begrepen; ander artikelen voor stoffering,
andere dan die bedoeld bij GN-code
9404; zakken voor verpakkingsdoeleinden; dekkleden en zonneschermen voor
winkelpuien en dergelijke; tenten; kampeerartikelen:
— van vilt of gebonden textielvlies:
— niet geïmpregneerd, bekleed, be- Vervaardiging uit vezels
dekt of met inlagen
— geïmpregneerd, bekleed, bedekt of Impregneren, bekleden, bedekken, of voorzien
met inlagen
van inlagen, van vilt of gebonden textielvlies,
ongebleekt (3)
— andere:
— van brei- of haakwerk
— niet geborduurd

Volledige confectie (4)

— geborduurd

Volledige confectie (4)
of
vervaardiging uit niet-geborduurd brei- of haakwerk aan het stuk waarvan de waarde niet meer
dan 40 % bedraagt van de prijs af fabriek van het
produkt

— andere dan van bre- of haakwerk:

6307

— niet geborduurd

Vervaardiging uit garens

— geborduurd

of
Vervaardiging uit garens of vervaardiging uit
niet-geborduurde weefsels waarvan de waarde
niet meer dan 40 % bedraagt van de prijs af
fabriek van het produkt

Andere geconfectioneerde artikelen (patronen voor kleding daaronder begrepen), met uitzondering van waaiers,
geraamten en handgrepen daarvan, en
delen van zulke geraamten en handgrepen:
— dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, Vervaardiging uit garens
poetsdoeken en dergelijke
— andere

Vervaardiging waarbij de totale waarde van de
gebruikte materialen niet meer dan 40 % bedraagt van de prijs af fabriek van het produkt
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(1)

6308

(2)

(3)

Stellen of assortimenten, bestaande uit
weefsel en garen, ook indien met
toebehoren, voor de vervaardiging van
tapijten, van tapisserieën, van geborduurde tafelkleden en servetten of van
dergelijke artikelen 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

(1) Zie inleidende aantekening 7.1 van bijlage 9.
(2) Om te kunnen worden beschouwd als een be- of verwerking waardoor een produkt het karakter van produkt van
oorsprong verkrijgt, dient het thermodrukken gepaard te gaan met het bedrukken van het transferpapier.

(3) Zie inleidende aantekening 7.3 van bijlage 9.
(4) Zie inleidende aantekening 7.2 van bijlage 9.
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BIJLAGE 11
LIJST VAN BE- OF VERWERKINGEN VAN MATERIALEN DIE NIET VAN OORSPRONG ZIJN
WAARDOOR HET VERVAARDIGDE PRODUKT AL DAN NIET HET KARAKTER VAN
PRODUKT VAN OORSPRONG VERKRIJGT
Andere produkten dan textielstoffen en texielwaren die onder afdeling XI zijn ingedeeld

GN-code

Omschrijving

Be- of verwerking van materialen die niet van oorsprong
zijn waardoor het karakter van produkt van oorsprong
wordt verkregen

(1)

(2)

(3)

0201

Vlees van runderen, vers of gekoeld

Slachten voorafgegaan door een mestperiode van
ten minste drie maanden (1)

0202

Vlees van runderen, bevroren

Slachten voorafgegaan door een mestperiode van
ten minste drie maanden (1)

0203

Vlees van varkens, vers, gekoeld of Slachten voorafgegaan door een mestperiode van
bevroren
ten minste twee maanden (1)

0204

Vlees van schapen of van geiten, vers, Slachten voorafgegaan door een mestperiode van
gekoeld of bevroren
ten minste twee maanden (1)

0205

Vlees van paarden, van ezels, van Slachten voorafgegaan door een mestperiode van
muildieren of van muilezels, vers, ten minste drie maanden (1)
gekoeld of bevroren

0206

Eetbare slachtafvallen van runderen,
van varkens, van schapen, van geiten,
van paarden, van ezels, van muildieren,
vers, gekoeld of bevroren

Slachten voorafgegaan door een mestperiode van
ten minste drie maanden of, wanneer het varkens,
schapen of geiten betreft, van ten minste twee
maanden (1)

ex 0408

Vogeleieren uit de schaal, gedroogd, en Drogen (na breken en, zonodig, scheiden) van:
eigeel, gedroogd
— vogeleieren in de schaal, vers of verduurzaamd, van post ex 0407
— vogeleieren uit de schaal, anders dan gedroogd, van post ex 0408
of
— eigeel, ander dan gedroogd, van post
ex 0408

ex 1404

Katoenlinters, gebleekt

Vervaardiging uit ruwe katoen, waarvan de
waarde niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs
af fabriek van het produkt
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GN-code

Omschrijving

Be- of verwerking van materialen die niet van oorsprong
zijn waardoor het karakter van produkt van oorsprong
niet wordt verkregen

(1)

(2)

(3)

ex 2009

Ongegist druivesap zonder toegevoegde Vervaardiging uit druivemost
alcohol, ook indien met toegevoegde
suiker of andere zoetstoffen

ex 2204

Wijn van verse druiven met toege- Vervaardiging uit andere stoffen dan wijn van
voegde druivemost, al dan niet gecon- verse druiven
centreerd, of met toegevoegde alcohol,
voor de vervaardiging van vermout

GN-code

Omschrijving

Be- of verwerking van materialen die niet van oorsprong
zijn waardoor het karakter van produkt van oorsprong
wordt verkregen

(1)

(2)

(3)

ex 2205

Vermout

ex 3401

Vilt en gebonden textielvlies, geïmpreg- Vervaardiging uit vilt of gebonden textielvlies
neerd of bedekt met zeep of met
detergentia

ex 3405

Vilt en gebonden textielvlies, geïmpreg- Vervaardiging uit vilt of gebonden textielvlies
neerd of bedekt met schoensmeer,
boenwas, poetsmiddelen voor carrosserieën, glas of metaal, schuurpasta’s en
poeders en dergelijke preparaten

ex 3502

Gedroogd ovoalbumine

Drogen (na breken en, zonodig, scheiden) van:
— vogeleieren in de schaal, vers of verduurzaamd, van post ex 0407
— vogeleieren uit de schaal, anders dan gedroogd, van post ex 0408
of
— eiwit, anders dan gedroogd, van post
ex 3502

ex 4203

Kleding van leder of van kunstleder

Aaneennaaien of samenvoegen van twee of meer
stukken leder of kunstleder

ex 4910

Keramische kalenders van elke soort, Versiering van het betrokken keramische artikel,
bedrukt, versierd
mits de verkregen produkten hierdoor onder een
andere post vallen dan de gebruikte produkten

6401 t/m
6405

Schoeisel

Vervaardiging uit wijn van verse druiven met
toegevoegde druivemost, al dan niet geconcentreerd, of met toegevoegde alcohol, van post 2204

Vervaardiging uit materialen van eender welke
post, met uitzondering van samenvoegingen van
bovendelen met een binnenzool of met andere
binnendelen van post 6406

ex 6911 t/m
ex 6913

Vaatwerk, andere huishoudelijke artike- Versiering van het betrokken artikel, mits de
len en toiletartikelen, beeldjes en andere verkregen produkten hierdoor onder een andere
versieringsvoorwerpen van keramische post vallen dan de gebruikte produkten
stoffen, versierd

ex 7117

Keramische fancybijouterieën, versierd

ex 8482

Kogellagers, rollagers, naaldlagers en Montage voorafgegaan door een warmtebehandeling. Het kalibreren en polijsten van de externe en
dergelijke lagers, gemonteerd (2)
de interne ringen

Versiering van het betrokken keramische artikel,
mits de verkregen produkten hierdoor onder een
andere post vallen dan de gebruikte produkten
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(1)

(2)

(3)

ex 8520

Toestellen voor het opnemen van geluid Vervaardiging waarbij de meerwaarde verkregen
op magneetbanden, ook indien uitgerust door de montage en eventueel het inbouwen van
voor het weergeven van geluid
onderdelen van oorsprong uit het land van
montage ten minste 45 % bedraagt van de prijs
af fabriek van het produkt
Wanneer het percentage van 45 % niet wordt
bereikt, hebben de toestellen de oorsprong van
het land waaruit de onderdelen afkomstig zijn
waarvan de prijs af fabriek meer dan 35 %
bedraagt van de prijs af fabriek van de toestellen
Wanneer twee landen aan de 35 %-regel voldoen,
heeft het produkt de oorsprong van het land
waaruit de onderdelen afkomstig zijn die het
hoogste percentage vertegenwoordigen

ex 8523 20 90

Onbeschreven 3.5@ magnetische microschijven, al dan niet voorgeformatteerd
en met of zonder analoog signaal voor
het controleren van de kwaliteit van de
magnetische laag op de schijf

Assemblage van de microschijf (met inbegrip van
het plaatsen van de magneetschijf tussen beide
delen van de behuizing en het samenvoegen van
deze delen) en vervaardiging van: hetzij de
magneetschijf (polijsten inbegrepen) hetzij het
boven- en onderdeel van de behuizing.
Wanneer noch de magneetschijf noch het bovenen onderdeel van de behuizing zijn vervaardigd in
het land waar de microschijf wordt geassembleerd (met inbegrip van het plaatsen van de
magneetschijf tussen beide delen van de behuizing en het samenvoegen van deze delen), dan is
deze van oorsprong uit het land waaruit de
onderdelen van oorsprong zijn die het hoogste
percentage van de prijs af fabriek vertegenwoordigen.
De assemblage van de schijf (met inbegrip van
het plaatsen van de schijf tussen de beide delen
van de behuizing en het samenvoegen van deze
delen) en het verpakken alléén verlenen geen
oorsprong.

ex 8527

Ontvangtoestellen voor radio-omroep,
ook indien in dezelfde kast gecombineerd met een toestel voor het opnemen
of het weergeven van geluid of met een
uurwerk

Vervaardiging waarbij de meerwaarde verkregen
door de montage en eventueel het inbouwen van
onderdelen van oorsprong uit het land van
montage ten minste 45 % van de prijs af fabriek
van de apparaten bedraagt
Wanneer het percentage van 45 % niet wordt
bereikt, hebben de toestellen de oorsprong van
het land waaruit de onderdelen afkomstig zijn
waarvan de prijs af fabriek meer dan 35 %
bedraagt van de prijs af fabriek van de toestellen
Wanneer twee landen aan de 35 %-regel voldoen,
hebben de produkten de oorsprong van het land
waaruit de onderdelen afkomstig zijn die het
hoogste percentage vertegenwoordigen

ex 8528

Ontvangtoestellen voor televisie (met
uitzondering van videotuners, televisieprojectietoestellen en videomonitors),
ook indien in dezelfde kast gecombineerd met een ontvangtoestel voor
radio-omroep of een toestel voor het
opnemen en weergeven van geluid

Vervaardiging waarbij de meerwaarde verkregen
door de montage en eventueel het inbouwen van
onderdelen van oorsprong uit het land van
montage ten minste 45 % van de prijs af fabriek
van de toestellen bedraagt

!M10

!B

Wanneer het percentage van 45 % niet wordt
bereikt, hebben de toestellen de oorsprong van
het land waaruit de onderdelen afkomstig zijn
waarvan de prijs af fabriek meer dan 35 %
bedraagt van de prijs af fabriek van de toestellen
Wanneer twee landen aan de 35 %-regel voldoen,
hebben de produkten de oorsprong van het land
waaruit de onderdelen afkomstig zijn die het
hoogste percentage vertegenwoordigen
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(1)

ex 8542

(2)

Geïntegreerde schakelingen

(3)

Diffusie (waarbij geïntegreerde schakelingen gevormd worden op een halfgeleidersubstraat door
selectieve inbrenging van geschikt doteringsmateriaal)

GN-code

Omschrijving

Be- of verwerking van materialen die niet van oorsprong
zijn waardoor het karakter van produkt van oorsprong
niet wordt verkregen

(1)

(2)

(3)

ex 9009

Fotokopieerapparaten werkend met een Montage van fotokopieerapparaten, gepaard
optisch systeem of voor contactdruk
gaande met de vervaardiging van het frame, de
cylinder, de rollen, zijplaten, kogellagers, bouten
en moeren

GN-code

Omschrijving

Be- of verwerking van materialen die niet van oorsprong
zijn waardoor het karakter van produkt van oorsprong
wordt verkregen

(1)

(2)

(3)

ex 9113

Horlogebanden en delen daarvan, van Vervaardiging waarbij de waarde van de gebruiktextiel
te materialen niet meer dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt bedraagt

ex 9403

Keramische stoelen, banken en andere Versiering van het betrokken keramische artikel,
zitmeubelen (andere dan die bedoeld bij mits de verkregen produkten hierdoor onder een
post 9402) ook indien zij tot bed kunnen andere post vallen dan de gebruikte produkten
worden omgevormd, en delen daarvan,
versierd

ex 9405

Keramische verlichtingstoestellen (zoe- Versiering van het betrokken keramische artikel,
klichten en schijnwerpers daaronder mits de verkregen produkten hierdoor onder een
begrepen) en delen daarvan, elders andere post vallen dan de gebruikte produkten
genoemd noch elders onder begrepen;
lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, voorzien
van een vast aangebrachte lichtbron,
alsmede elders genoemde noch elders
onder begrepen delen daarvan

(1) Wanneer aan deze voorwaarden niet is voldaan, wordt het betrokken vlees (slachtafval) beschouwd als van oorsprong
uit het land waar de dieren waarvan het vlees (slachtafval) afkomstig is het langst werden gemest of gefokt.

(2) Onder „montage” wordt ook gedeeltelijk gemonteerd verstaan. Niet-gemonteerde delen zijn uitgesloten.
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BIJLAGE 14
INLEIDENDE AANTEKENINGEN VAN TOEPASSING OP DE DRIE PREFERENTIËLE REGELINGEN

VOORWOORD
Tenzij anders bepaald, zijn deze aantekeningen van toepassing op de drie
preferentiële regelingen
Deze aantekeningen zijn van toepassing op alle produkten bij de vervaardiging waarvan
materialen zijn gebruikt die niet van oorsprong zijn, zelfs op produkten waarvoor de
speciale voorwaarden van de lijsten in de bijlagen 15, 19 en 20 niet gelden, maar waarop
wel de in "M10 artikel 69, lid 1, en artikel 100, lid 1 3, bedoelde regel „verandering
van post” van toepassing is.

Aanntekening 1
1.1. De lijsten in de bijlagen 15, 19 en 20 bevatten enige produkten waarop de
tariefpreferenties niet van toepassing zijn, maar die kunnen worden gebruikt bij de
vervaardiging van produkten waarop de tariefpreferenties wel van toepassing zijn.
1.2. De eerste twee kolommen van de lijst geven het verkregen produkt aan. In kolom 1
staat het nummer van de post of het hoofdstuk volgens het geharmoniseerde
systeem en in kolom 2 de omschrijving van de goederen voor die post of dat
hoofdstuk volgens dat systeem. Voor iedere post of ieder hoofdstuk in de
kolommen 1 en 2 is in kolom 3 een regel gegeven. Een postnummer in kolom 1
voorafgegaan door „ex” betekent dat de regel in kolom 3 alleen geldt voor het
gedeelte van die post of dat hoofdstuk dat in kolom 2 is omschreven.
1.3. Wanneer in kolom 1 verscheidene postnummers zijn gegroepeerd of wanneer een
hoofdstuknummer is vermeld en de omschrijving van het produkt in kolom 2
derhalve in algemene bewoordingen is 2gesteld, dan is de overeenkomstige regel in
kolom 3 van toepassing op alle produkten die volgens het geharmoniseerde
systeem onder de posten van het hoofdstuk of onder elk van de in kolom 1
gegroepeerde posten zijn ingedeeld.
1.4. Wanneer de lijst verschillende regels geeft voor verschillende produkten binnen
één post, is bij ieder gedachtenstreepje dat gedeelte van de post omschreven
waarop de daarnaast in kolom 3 vermelde regel van toepassing is.

Aantekening 2
2.1. Wanneer een post of een deel van een post niet in de lijst voorkomt, gelden de
regels „verandering van post” „verandering van post” als bedoeld in "M10 artikel 69, lid 1, en artikel 100, lid 1 3. Indien de regel „verandering van post” van
toepassing is op een in de lijst omschreven produkt, is dit in kolom 3 aangegeven.
2.2. De be- of verwerking die volgens de regel in kolom 3 is vereist, dient alleen te
worden uitgevoerd met betrekking tot de gebruikte materialen die niet van
oorsprong zijn. De beperkingen die in kolom 3 zijn aangegeven zijn eveneens
slechts van toepassing op de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn.
2.3. Wanneer volgens een regel „materialen van iedere post” mogen worden gebruikt,
dan mogen ook materialen van dezelfde post als het produkt worden gebruikt, voor
zover de regel verder geen beperkingen inhoudt. De uitdrukking „vervaardiging uit
materialen van om het even welke post met inbegrip van andere materialen van
post …” betekent evenwel dat materialen van dezelfde post als het produkt slechts
gebruikt mogen worden als de omschrijving ervan verschilt van die in kolom 2.
2.4. Indien een produkt dat van materialen die niet van oorsprong zijn is vervaardigd,
maar dat door die vervaardiging de oorsprong heeft verkregen krachtens de regel
„verandering van post” of krachtens een regel in de lijst, gebruikt wordt als
materiaal bij de vervaardiging van een ander produkt, geldt de regel die van
toepassing is op het produkt waarin het is verwerkt daarvoor niet.
Bijvoorbeeld:
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 gelegeerd staal, enkel
ruw voorgesmeed” van post 7224.
Werd dit smeedijzer in het betrokken land vervaardigd van niet van oorsprong
zijnde ingots, dan heeft het smeedijzer reeds oorsprong verkregen krachtens de
regel in de lijst voor post ex 7224. Bij de waardeberekening van de motor telt het
dan als materiaal van oorsprong, of het nu in dezelfde fabriek werd vervaardigd of
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niet. De waarde van de ingots die niet van oorsprong zijn, wordt dus niet
meegerekend bij het berekenen van de waarde van de gebruikte materialen die niet
van oorsprong zijn.
2.5. Zelfs al wordt aan de regel „verandering van post” of aan de andere regels in de
lijst voldaan, dan wordt een produkt niet als van oorsprong beschouwd indien de
be- of verwerking, als geheel genomen, ontoereikend is "M10 in de zin van de
artikelen 70 en 101 3.
2.6. De eenheid die voor de toepassing van de regels van oorsprong in aanmerking
wordt genomen, is het produkt dat bij het vaststellen van de tariefindeling op basis
van het geharmoniseerde systeem als basiseenheid wordt beschouwd. In geval van
stellen of assortimenten die overeenkomstig de algemene regel 3 voor de
interpretatie van het geharmoniseerde systeem worden ingedeeld, wordt de
determinerende eenheid vastgesteld met inachtneming van elk artikel van het stel
of het assortiment; deze bepaling geldt ook voor de stellen of assortimenten van de
posten 6308, 8206 en 9605.
Hieruit volgt dat:
— wanneer een produkt, bestaande uit een groep of verzameling van artikelen,
volgens het geharmoniseerde systeem onder één enkele post wordt ingedeeld,
het geheel de in aanmerking te nemen eenheid vormt,
— wanneer een zending bestaat uit een aantal eendere produkten die onder
dezelfde post van het geharmoniseerde systeem worden ingedeeld, elk
produkt voor de toepassing van de regels van oorsprong afzonderlijk moet
worden genoment,
— wanneer volgens algmene regel 5 voor de interpretatie van het geharmoniseerde systeem de verpakking meetelt voor het vaststellen van de indeling,
deze ook meetelt voor het vaststellen van de oorsprong.

Aantekening 3
3.1. De regel in de lijst geeft de minimumbe- of -verwerking aan die vereist is; meer
be- of verwerking verleent eveneens de oorsprong; omgekeerd kan minder be- of
verwerking geen oorsprong verlenen. Is volgens de regel het gebruik van niet van
oorsprong zijnd materiaal in een bepaald produktiestadium toegestaan, dan is het
gebruik ervan in een vroeger produktiestadium wel, maar in een later
produktiestadium niet toegestaan.
3.2. Wanneer volgens een regel in de lijst een produkt van meer dan één materiaal mag
worden vervaardigd, betekent dit dat één of meerdere van deze materialen kunnen
worden gebruikt. Het is niet noodzakelijk dat zij alle worden gebruikt.
Bijvoorbeeld:
Volgens de regel voor weefsels mogen natuurlijke vezels en onder meer ook
chemische materialen worden gebruikt. Dit betekent niet dat beide moeten worden
gebruikt; het ene of het andere of beide kunnen worden gebruikt.
Indien evenwel volgens dezelfde regel voor een bepaald materiaal een beperking
geldt en voor de andere materialen andere beperkingen, dan gelden de beperkingen
alleen voor de werkelijk gebruikte materialen.
Bijvoorbeeld:
Volgens de regel voor naaimachines moet het gebruikte draadspanmechanisme van
oorsprong zijn evenals het zigzagmechanisme; beide beperkingen gelden alleen
indien de betrokken mechanismen daadwerkelijk in de naaimachine zijn
ingebouwd.
3.3. Wanneer volgens een regel in de lijst een produkt van een bepaald materiaal
vervaardigd moet worden, betekent dit evenwel niet dat geen andere materialen
mogen worden gebruikt die vanwege hun aard niet aan de regel kunnen voldoen.
Bijvoorbeeld:
Indien volgens een regel het gebruik van granen en derivaten daarvan uitdrukkelijk
is uitgesloten, mogen minerale zouten, chemicaliën en andere additieven die niet
van granen zijn vervaardigd wel worden gebruikt.
Bijvoorbeeld:
Is in het geval van een artikel vervaardigd van gebonden textielvlies slechts het
gebruik van niet van oorsprong zijnd garen toegestaan, dan is het niet mogelijk uit
te gaan van stof van gebonden textielvlies — zelfs al kan gebonden textielvlies
normaliter 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.
Zie ook aantekening 6.2 in verband met textielprodukten.

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 371
!M5
3.4. Worden in de lijst twee of meer percentages gegeven als maximumwaarde van de
niet van oorsprong zijnde materialen die mogen worden gebruikt, dan mogen deze
percentages niet bij elkaar worden opgeteld. De maximumwaarde van alle
gebruikte, niet van oorsprong zijnde materialen mag nooit hoger zijn dan het
hoogste opgegeven percentage. Bovendien mogen de afzonderlijke percentages
met betrekking tot bepaalde materialen niet worden overschreden.

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 „natuurlijke vezels” vezels die zijn gekaard,
gekamd of anderszins bewerkt, doch niet gesponnen.
4.2. De term „natuurlijke vezels” omvat paardehaar van post 0503, zijde van de posten
5002 en 5003, en 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 materialen” en „materialen voor het
vervaardigen 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 vezels of garens.
4.4. De term „synthetische en kunstmatige stapelvezels” in de lijst heeft betrekking op
kabels 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 ( "M10 Gebieden van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook
3 en begunstigde republieken)
5.1. Wat de produkten betreft die zijn ingedeeld onder die posten in de lijst die naar
deze aantekening verwijzen, zijn de in kolom 3 van de lijst genoemde voorwaarden
niet van toepassing op basistextielmaterialen die bij hun 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. Deze tolerantie is enenwel slechts van toepassing op gemengde produkten die van
twee of meer basistextielmaterialen zijn vervaardigd.
Basistextielmaterialen zijn:
— zijde,
— wol,
— grof haar,
— fijn haar,
— paardehaar (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,
— synthetische stapelvezels,
— kunstmatige stapelvezels.
Bijvoorbeeld:
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 stapelvezels die niet voldoen aan de regels van oorsprong
(volgens welke een vervaardiging uit chemische materialen of textielmassa is
vereist) worden gebruikt tot 10 gewichtspercenten van het garen.
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Bijvoorbeeld:
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 materialen of
textielmassa is vereist) of garens van wol die niet voldoen aan de regels van
oorsprong (volgens welke een vervaardiging uit natuurlijke vezels is vereist die niet
gekaard of gekamd zijn, noch anderszins met het oog op het spinnen bewerkt) of
een combinatie van deze twee soorten garens worden gebruikt tot 10 gewichtspercenten van het weefsel.
Bijvoorbeeld:
Getufte textielstof van post 5802, vervaardigd van garens van katoen van post 5205
en van weefsels van katoen van post 5210, is slechts een gemengd produkt wanneer
het katoenweefsel zelf een gemengd produkt is, vervaardigd van onder twee
verschillende posten ingedeelde garens, of wanneer de gebruikte katoengarens zelf
gemengde garens zijn.
Bijvoorbeeld:
Indien de getufte stof is vervaardigd van katoengarens van post 5205 en van
synthetisch weefsel van post 5407, dan zijn uiteraard twee verschillende soorten
basistextielmateriaal gebruikt en is de stof bijgevolg een gemengd produkt.
Bijvoorbeeld:
Een getuft tapijt, vervaardigd van zowel kunstmatige garens als van katoengarens
en met een grondlaag van jute, is een gemengd produkt omdat drie basistextielmaterialen zijn gebruikt. Derhalve mogen alle niet van oorsprong zijnde materialen
die in een later produktiestadium zijn dan de regel toelaat, worden gebruikt, voor
zover hun totale gewicht niet meer bedraagt dan 10 % van het gewicht van de
textielmaterialen van het tapijt. Zo zouden in dit produktiestadium zowel de
jutegrondlaag als de kunstmatige garens ingevoerd kunnen zijn, voor zover aan de
voorwaarden inzake het gewicht wordt voldaan.
5.3. In het geval van weefsels die garens bevatten, „gemaakt van polyurethaan, met
soepele segmenten van polyether, ook „indien omwoeld”, bedraagt de tolerantie
voor dit garen 20 %.
5.4. In het geval van weefsels die strippen bevatten 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 kleefmiddel is bevestigd tussen twee strippen kunststof, bedraagt
de tolerantie voor de strippen 30 %.

Aantekening 6

"M10 Gebieden van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 3 en
begunstigde republieken
6.1. Bij de vervaardiging van textielprodukten 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 de betreffende geconfectioneerde produkten, worden
gebruikt, voor zover zij onder een andere post vallen dan het produkt en de waarde
ervan niet meer bedraagt dan 8 % van de prijs af fabriek van het produkt.

APS, "M10 Gebieden van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 3 en
begunstigde republieken
6.2. Materialen die niet onder de Hoofdstukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld kunnen
vrij worden gebruikt, of ze nu textiel bevatten of niet.
Bijvoorbeeld:
Wanneer volgens een regel in de lijst voor een bepaald textielartikel, zoals een
broek, garen moet worden gebruikt, dan sluit dit het gebruik van artikelen van
metaal, zoals knopen, niet uit, omdat deze niet onder de Hoofdstukken 50 tot en
met 63 zijn ingedeeld. Om dezelfde reden is het gebruik van bij voorbeeld
ritssluitingen toegelaten, al bevatten deze normalerwijze ook textiel.
6.3. Wanneer een percentageregel van toepassing is moet met de waarde van materialen
die niet onder de Hoofdstukken 50 tot en met 60 vallen rekening worden gehouden
bij de berekening van de waarde van de in het produkt verwerkte materialen die
niet van oorsprong zijn.
6.4. Wanneer ze verwerkt zijn in een produkt van afdeling XI van het geharmoniseerde
systeem, behoeven etiketten, insignes en beeldmerken van textielstoffen niet aan de
voorwaarden van kolom 3 te voldoen.
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Aantekening 7
7.1. Onder „aangewezen 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 zwavelzuuranhydride, neutraliseren met behulp van alkalische stoffen, ontkleuren en
zuiveren met behulp van nature actieve aarde, van geactiveerde aarde, van
actieve koolstof of van bauxiet;

g)

polymeriseren;

h)

alkyleren; l’alkylation;

i)

isomeriseren.

7.2. Onder „aangewezen behandeling” in de zin van de posten 2710 tot en met 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 zwavelzuuranhydride, neutraliseren met behulp van alkalische stoffen, ontkleuren en
zuiveren met behulp van nature actieve aarde, van geactiveerde aarde, van
actieve koolstof of van bauxiet;

g)

polymeriseren;

h)

alkyleren;

i)

isomeriseren;

k)

uitsluitend voor de zware oliën van post ex 2710: ontzwavelen met
gebruikmaking van waterstof, waardoor het zwavelgehalte van de behandelde
produkten met ten minste 85 % wordt verlaagd (methode ASTM D 1 266-59
T);

l)

uitsluitend voor de produkten van post 2710: ontparaffineren, anders dan door
enkel filtreren;

m) uitsluitend voor de zware oliën van post ex 2710: behandelen met waterstof,
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. Eindbehandeling met waterstof van smeeroliën van post
ex 2710 die in het bijzonder verbetering van de kleur of de stabiliteit ten doel
heeft (bij voorbeeld „hydrofinishing” of ontkleuren), wordt daarentegen niet
als een aangewezen behandeling aangemerkt;
n)

uitsluitend voor stookolie van post ex 2710: atmosferische distillatie, mits
deze produkten, distillatieverliezen inbegrepen, voor minder dan 30 % van het
volume ervan overdistilleren bij 300° C, een en ander bepaald volgens de
methode ASTM D 86;

o)

uitsluitend voor zware oliën, andere dan gasolie en stookolie van post
ex 2710: gebruikmaking van hoogfrequente glimontlading.

7.3. In de zin van de posten ex 2707, 2713 tot en met 2715, ex 2901, ex 2902 en
ex 3403 wordt geen oorsprong verleend door eenvoudige behandelingen zoals
reinigen, decanteren, ontzouten, afsplitsen van water, filtreren, kleuren, merken,
het verkrijgen van een bepaald zwavelgehalte door het mengen van produkten met
uiteenlopende zwavelgehaltes, alle combinaties van die behandelingen of
soortgelijke behandelingen.
(1) Zie aanvullende aantekening (GN) 4 bij hoofdstuk 27 van de gecombineerde
nomenclatuur.
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BIJLAGE 15
LIJST VAN BE- OF VERWERKINGEN VAN MATERIALEN DIE NIET VAN OORSPRONG ZIJN
WAARDOOR HET VERWERKTE PRODUKT HET KARAKTER VAN PRODUKT VAN OORSPRONG VERKRIJGT (SAP)

GS-code

Omschrijving

Be- of verwerking van niet van oorsprong zijnde
materialen die het karakter van produkt van oorsprong
verlenen

(1)

(2)

(3)

0201

Vlees van runderen, vers of gekoeld

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met uitzondering van vlees van
runderen, bevroren, bedoeld bij post 0202

0202

Vlees van runderen, bevroren

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met uitzondering van vlees van
runderen, vers of gekoeld, bedoeld bij post 0201

0206

Eetbare slachtafvallen van runderen, Vervaardiging uit materialen van om het even
van varkens, van schapen, van geiten, welke post, met uitzondering van hele dieren
van paarden, van ezels, van muildieren bedoeld bij de posten 0201 tot en met 0205
of van muilezels, vers, gekoeld of
bevroren

0210

Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt;
meel en poeder van vlees of van
slachtafvallen, geschikt voor menselijke
consumptie

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met uitzondering van vlees en
slachtafvallen bedoeld bij de posten 0201 tot en
met 0206 en 0208 of levers van pluimvee bedoeld
bij post 0207

0302 t/m
0305

Vis, met uitzondering van levende vis

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
van hoofdstuk 3 reeds van oorsprong moeten zijn

0402
0404
ex 0405
0406
0403

Melk en zuivelprodukten, met uitzonde- Vervaardiging uit materialen van om het even
ring van zuivelpasta’s met een vetge- welke post, met uitzondering van melk of room
halte van 39 of meer gewichtspercenten bedoeld bij post 0401 of 0402
doch minder dan 75 gewichtspercenten
Karnemelk, gestremde melk en room, Vervaardiging waarbij:
yoghurt, kefir en andere gegiste of
aangezuurde melk en room, ook indien
ingedikt, met toegevoegde suiker of
andere zoetstoffen, gearomatiseerd of
met toegevoegde vruchten of cacao
— alle gebruikte materialen van hoofdstuk 4
reeds van oorsprong moeten zijn
— alle gebruikte vruchtensappen bedoeld bij
post 2009 of saccharose van oorsprong
moeten zijn
en
— de waarde van alle gebruikte materialen van
hoofdstuk 18 niet meer mag bedragen dan
40 % van de prijs af fabriek van het produkt

0408

Vogeleieren uit de schaal en eigeel, Vervaardiging uit materialen van om het even
vers, gedroogd, gestoomd of in water welke post, met uitzondering van vogeleieren
gekookt, in een bepaalde vorm ge- bedoeld bij post 0407
bracht, bevroren of op andere wijze
verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

ex 0506

Beenderen en hoornpitten, ruw

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
van hoofdstuk 2 reeds van oorsprong moeten zijn

ex 0710 t/m
ex 0713

Groenten voor voedingsdoeleinden, be- Vervaardiging waarbij alle gebruikte groenten
vroren, gedroogd of voorlopig verduur- reeds van oorsprong moeten zijn
zaamd, met uitzondering van de posten
ex 0710 en ex 0711, waarvoor de regels
hierna worden uiteengezet:

ex 0710

Suikermaïs (ook indien gestoomd of in Vervaardiging uit suikermaïs, vers of gekoeld
water gekookt), bevroren
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(1)

ex 0711
0811

(2)

Suikermaïs, voorlopig verduurzaamd

(3)

Vervaardiging uit suikermaïs, vers of gekoeld

Vruchten, ook indien gestoomd of in
water gekookt, bevroren, al dan niet met
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:
— met toegevoegde suikere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
reeds van oorsprong moeten zijn

— andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte vruchten
reeds van oorsprong moeten zijn

0812

Vruchten, voorlopig verduurzaamd (bij Vervaardiging waarbij alle gebruikte vruchten
voorbeeld door middel van zwaveldio- reeds van oorsprong moeten zijn
xide of in water waaraan, voor het
voorlopig verduurzamen, zout, zwavel
of andere stoffen zijn toegevoegd), doch
als zodanig niet geschikt voor dadelijke
consumptie

0813

Vruchten, andere dan bedoeld bij de Vervaardiging waarbij alle gebruikte vruchten
posten 0801 tot en met 0806, gedroogd; reeds van oorsprong moeten zijn
mengsels van noten of gedroogde
vruchten, bedoeld bij dit hoofdstuk

0814

Schillen van citrusvruchten en van Vervaardiging waarbij alle gebruikte vruchten
meloenen (watermeloenen daaronder reeds van oorsprong moeten zijn
begrepen), vers, bevroren, gedroogd,
dan wel in water waaraan, voor het
voorlopig verduurzamen, zout, zwavel
of andere stoffen zijn toegevoegd

ex hoofdstuk 11 Produkten van de meelindustrie; mout;
zetmeel; gluten; inuline, met uitzondering van post ex 1106 waarvoor de regel
hierna wordt uiteengezet:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen,
groenten en planten voor voedingsdoeleinden,
wortels en knollen bedoeld bij post 0714, of
vruchten reeds van oorsprong moeten zijn

ex 1106

Meel, gries en poeder van gedroogde Drogen en malen van zaden van peulgroenten
zaden van peulgroenten bedoeld bij post bedoeld bij post 0708
0713

1301

Gomlak (schellak); gommen, harsen, Vervaardiging waarbij de waarde van alle gegomharsen en oleoharsen (bij voorbeeld bruikte materialen van post 1301 niet meer
balsems), van natuurlijke oorsprong
bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van
het produkt

ex 1302

1501

1502

— Vanille oleohars

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen)
en vet van gevogelte, ander dan dat
bedoeld bij post 0209 of 1503:
— beendervet of afvalvet

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met uitzondering van materialen van
post 0203, 0206 of 0207 of van beenderen
bedoeld bij post 0506

— andere

Vervaardiging uit vlees of eetbare slachtafvallen
van varkens bedoeld bij post 0203 of 0206 of uit
vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee
bedoeld bij 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 materialen van
post 0201, 0202, 0204 of 0206 of van beenderen
bedoeld bij post 0506
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(1)

1502 (vervolg)

1504

ex 1505
1506

ex 1507 t/m
1515

(2)

— andere

(3)

Vervaardiging waarbij alle gebruikte dierlijke
materialen van hoofdstuk 2 reeds van oorsprong
moeten zijn

Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan,
ook indien geraffineerd, doch niet
chemisch gewijzigd:
— vaste fracties

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met inbegrip van andere materialen
van post 1504

— andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte dierlijke
materialen van de hoofdstukken 2 en 3 reeds van
oorsprong moeten zijn

Geraffineerde lanoline

Vervaardiging uit ruw wolvet bedoeld bij post
1505

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:
— vaste fracties

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met inbegrip van andere materialen
van post 1506

— andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte dierlijke
materialen van hoofdstuk 2 reeds van oorsprong
moeten zijn

Plantaardige vette oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd,
doch niet chemisch gewijzigd:
—

vaste fracties, met uitzondering Vervaardiging uit andere materialen van de
van die van jojobaolie
posten 1507 tot en met 1515

— andere, met uitzondering van:
—

tungolie, oiticicaolie, myricawas Vervaardiging waarbij alle gebruikte plantaardige
en japanwas
materialen reeds van oorsprong moeten zijn

—

oliën voor ander technisch of
industrieel gebruik dan voor de
vervaardiging van produkten voor
menselijke consumptie

ex 1516

Dierlijke en plantaardige vetten en Vervaardiging waarbij alle gebruikte dierlijke en
oliën, alsmede fracties daarvan, op- plantaardige materialen reeds van oorsprong
nieuw veresterd, ook indien geraffi- moeten zijn
neerd, doch niet verder bereid

ex 1517

Vloeibare mengsels, voor menselijke Vervaardiging waarbij alle gebruikte plantaardige
consumptie, van plantaardige oliën be- materialen reeds van oorsprong moeten zijn
doeld bij de posten 1507 tot en met
1515

1601

Worst van alle soorten, van vlees, van Vervaardiging uit dieren bedoeld bij hoofdstuk 1
slachtafvallen of van bloed; bereidingen
van deze produkten, voor menselijke
consumptie

1602

Andere bereidingen en conserven, van Vervaardiging uit dieren bedoeld bij hoofdstuk 1
vlees, van slachtafvallen of van bloed

1603

Extracten en sappen van vlees, van vis, Vervaardiging uit dieren bedoeld bij hoofdstuk 1,
van schaaldieren, van weekdieren of van alle gebruikte vis, schaaldieren, weekdieren en
andere ongewervelde waterdieren
andere ongewervelde waterdieren moeten evenwel reeds van oorsprong zijn

1604

Bereidingen en conserven van vis; Vervaardiging waarbij alle gebruikte vis of kuit
kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit reeds van oorsprong moet zijn
kuit

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 377
!M10

(1)

1605

(2)

(3)

Bereidingen en conserven van schaal- Vervaardiging waarbij alle gebruikte schaaldiedieren, van weekdieren of van andere ren, weekdieren of andere ongewervelde waterongewervelde waterdieren
dieren reeds van oorsprong moeten zijn

ex 1701

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede
chemisch zuivere sacharose, in vaste
vorm, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose
(levulose) daaronder begrepen, in vaste
vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd
en zonder toegevoegde kleurstoffen;
kunsthonig, ook indien met natuurhonig
vermengd; karamel:

Vervaardiging uit materialen die niet onder
dezelfde post als het produkt zijn ingedeeld. Alle
gebruikte smaak- en kleurstoffen moeten evenwel
reeds van oorsprong zijn

— chemisch zuivere maltose en che- Vervaardiging uit materialen van om het even
misch zuivere fructose
welke post, met inbegrip van andere materialen
van post 1702
— andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
reeds van oorsprong moeten zijn

ex 1703

Melasse verkregen bij de extractie of de Vervaardiging uit materialen die niet onder
raffinage van suiker, gearomatiseerd of dezelfde post als het produkt worden ingedeeld.
Alle gebruikte smaak- en kleurstoffen moeten
met toegevoegde kleurstoffen
evenwel reeds van oorsprong zijn

1704

Suikerwerk zonder cacao (witte choco- Vervaardiging uit materialen die niet in hoofdstuk
lade daaronder begrepen)
17 worden ingedeeld. Alle gebruikte smaak- en
kleurstoffen moeten evenwel reeds van oorsprong
zijn

1804

Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie

1806

Chocolade en andere bereidingen voor Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
menselijke consumptie die cacao be- onder een andere post dan die van het produkt
vatten
worden ingedeeld op voorwaarde dat de waarde
van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 18
niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt en alle gebruikte suiker
bedoeld bij post 1701 reeds van oorsprong moet
zijn

1901

Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of
minder dan 40 gewichtspercenten cacao
bevattend, berekend op een geheel
ontvette basis, elders genoemd noch
elders onder begrepen; bereidingen
voor menselijke consumptie van produkten bedoeld bij de posten 0401 tot
en met 0404, geen of minder dan 5
gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis,
elders genoemd noch elders onder
begrepen:

1902

Vervaardiging waarbij alle gebruikte cacaobonen
reeds van oorsprong moeten zijn

— moutextract

Vervaardiging uit granen bedoeld bij hoofdstuk
10

— andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Suiker van post 1701 mag
evenwel niet worden gebruikt

Deegwaren, ook indien gekookt of
gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze
bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; koeskoes, ook indien bereid

Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen (met
uitzondering van harde tarwe), vlees en eetbare
slachtafvallen, vis, schaaldieren of weekdieren
reeds van oorsprong moeten zijn
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(1)

(2)

(3)

1903

Tapioca en soortgelijke produkten be- Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
reid uit zetmeel, in de vorm van reeds van oorsprong moeten zijn
vlokken, korrels, parels en dergelijke

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen
of door roosteren (bij voorbeeld cornflakes); granen (andere dan maïs), in de
vorm van korrels of in de vorm van
vlokken of van andere bewerkte korrels
(met uitzondering van meel en gries),
voorgekookt of op andere wijze bereid,
elders genoemd noch elders onder
begrepen:
— zonder cacao

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
reeds van oorsprong moeten zijn

— cacao bevattend

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met inbegrip van andere materialen
van post 1904, met uitzondering van suiker van
post 1701. De waarde van alle gebruikte
materialen van hoofdstuk 18 mag evenwel niet
meer bedragen dan 40 % van de prijs af fabriek
van het produkt

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bak- Vervaardiging uit materialen van om het even
kerswaren, ook indien deze produkten welke post, met uitzondering van materialen van
cacao bevatten; ouwel in bladen, hos- hoofdstuk 11
ties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke produkten van
meel of van zetmeel

2001

Groenten, vruchten en andere eetbare Vervaardiging waarbij alle gebruikte groenten en
plantendelen, bereid of verduurzaamd vruchten reeds van oorsprong moeten zijn
in azijn of azijnzuur

2002

Tomaten, op andere wijze bereid of Vervaardiging waarbij alle gebruikte tomaten
verduurzaamd dan in azijn of azijnuur reeds van oorsprong moeten zijn

2003

Paddestoelen en truffels, op andere Vervaardiging waarbij alle gebruikte paddestoewijze bereid of verduurzaamd dan in len en truffels reeds van oorsprong moeten zijn
azijn of azijnzuur

2004 en
2005

Andere groenten, op andere wijze be- Vervaardiging waarbij alle gebruikte groenten
reid of verduurzaamd dan in azijn of reeds van oorsprong moeten zijn
azijnzuur, al dan niet bevroren, andere
dan de produkten bedoeld bij post 2006

2006

Groenten, vruchten, vruchtenschillen en Vervaardiging waarbij alle gebruikte groenten,
andere plantendelen, gekonfijt met sui- vruchten, andere plantendelen en alle suiker van
ker (uitgedropen, geglaceerd of uitge- hoofdstuk 17 reeds van oorsprong moeten zijn
kristalliseerd)

2007

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruch- Vervaardiging waarbij alle gebruikte vruchten en
tenmoes en vruchtenpasta, door koken alle suiker van hoofdstuk 17 reeds van oorsprong
of stoven verkregen, met of zonder moeten zijn
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

2008

Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde
suiker, andere zoetstoffen of alcohol,
elders genoemd noch elders onder
begrepen:
— vruchten (noten daaronder begre- Vervaardiging waarbij alle gebruikte vruchten
pen), op andere wijze gekookt dan reeds van oorsprong moeten zijn
door stomen of koken in water,
zonder toegevoegde suiker, bevroren
— andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte vruchten,
zaden en andere materialen van de hoofdstukken
8 en 9, alsmede alle gebruikte suiker of dranken,
alcohol en azijn van hoofdstuk 17 of 22 reeds van
oorsprong moeten zijn
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(1)

2009

(2)

(3)

Ongegiste vruchtensappen (druivemost
daaronder begrepen) en ongegiste
groentesappen, zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde
suiker of andere zoetstoffen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte vruchten of
groenten van de hoofdstukken 7 en 8 en alle
gebruikte suiker van hoofdstuk 17 reeds van
oorsprong moeten zijn

ex 2101

Gebrande cichorei, alsmede extracten, Vervaardiging waarbij alle gebruikte cichorei
essences en concentraten daarvan
reeds van oorsprong moet zijn

ex 2103

Sausen en preparaten voor sausen; Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
samengestelde kruiderijen en dergelijke onder een andere post dan die van het produkt
produkten:
worden ingedeeld. Mosterdmeel en bereide
mosterd mogen evenwel worden gebruikt

ex 2103

— Bereide mosterd

2104

Vervaardiging uit mosterdmeel

Preparaten voor soep of voor bouillon;
bereide soep en bouillon; samengestelde gehomogeniseerde produkten
voor menselijke consumptie:
—

preparaten voor soep of voor Vervaardiging uit materialen van om het even
bouillon; bereide soep en bouillon welke post, met uitzondering van groenten,
bereid of verduurzaamd, bedoeld bij de posten
2002 tot en met 2005

— samengestelde gehomogeniseerde De regel voor de post waaronder het produkt zou
produkten voor menselijke con- worden ingedeeld, indien het onverpakt werd
sumptie
aangeboden, is van toepassing
ex 2105

Consumptie-ijs, cacao bevattend

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. De waarde van alle gebruikte
materialen van hoofdstuk 18 mag evenwel niet
meer bedragen dan 40 % van de prijs af fabriek
van het produkt

ex 2106

Suikerstroop, gearomatiseerd of met Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
toegevoegde kleurstoffen
reeds van oorsprong moeten zijn

ex 2106

Samengestelde alcoholhoudende prepa- Vervaardiging uit materialen van om het even
raten, andere dan op basis van reuk- welke post, met uitzondering van druiven of alle
stoffen, van de soort gebruikt voor de van druiven afkomstige materialen
vervaardiging van dranken

2201

Water, natuurlijk of kunstmatig mine- Vervaardiging waarbij al het gebruikte water
raalwater en spuitwater daaronder be- reeds van oorsprong moet zijn
grepen, zonder toegevoegde suiker of
andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd; ijs en sneeuw

2202

Water, mineraalwater en spuitwater
daaronder begrepen, met toegevoegde
suiker of andere zoetstoffen dan wel
gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bij post
2009

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Alle gebruikte vruchtensappen
moeten evenwel reeds van oorsprong zijn

ex 2204

Wijn van verse druiven, wijn waaraan Vervaardiging uit andere druivemost
alcohol is toegevoegd daaronder begrepen, en druivemost met toegevoegde
alcohol

2205
ex 2207
ex 2208 en
ex 2209

De volgende produkten die van druiven Vervaardiging uit materialen van om het even
afkomstige materialen bevatten:
welke post, met uitzondering van druiven of alle
van druiven afkomstige materialen
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(1)

(2)

(3)

2205
ex 2207
ex 2208 en
ex 2209
(vervolg)

— vermout en andere wijn van verse
druiven, bereid met aromatische
planten of met aromatische stoffen
— ethylalcohol en gedistilleerde dranken, ook indien gedenatureerd;
gedistilleerde dranken, likeuren en
andere dranken die gedistilleerde
alcohol bevatten
— natuurlijke tafelazijn

ex 2208

Whisky met een alcohol-volumegehalte Vervaardiging waarbij de waarde van alle op
van minder dan 50 % vol
basis van graan vervaardigde gedistilleerde
dranken niet meer bedraagt dan 15 % van de
prijs af fabriek van het produkt

ex 2303

Afvallen van maïszetmeelfabrieken Vervaardiging waarbij alle gebruikte maïs reeds
(met uitzondering van ingedikt zwelwa- van oorprong moet zijn
ter), met een gehalte aan proteïnen,
berekend op droge stof, van meer dan
40 gewichtspercenten

ex 2306

Perskoeken en andere vaste afvallen, Vervaardiging waarbij alle gebruikte olijven
verkregen bij de winning van olijfolie, reeds van oorsprong moeten zijn
met een gehalte aan olijfolie van meer
dan 3 %

2309

Bereidingen van de soort gebruikt voor Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen,
het voederen van dieren
suiker of melasse, vlees of melk reeds van
oorsprong moeten zijn

2402

Sigaren, cigarillo’s en sigaretten, van Vervaardiging waarbij ten minste 70 gewichtstabak of van tabakssurrogaten
percenten van de ruwe en niet tot verbruik
bereide tabak of afvallen van tabak bedoeld bij
post 2401 reeds van oorsprong moeten zijn

ex 2403

Rooktabak

Vervaardiging waarbij ten minste 70 gewichtspercenten van de ruwe en niet tot verbruik
bereide tabak of afvallen van tabak bedoeld bij
post 2401 reeds van oorsprong moeten zijn

ex 2504

Natuurlijk kristallijn grafiet, met ver- Verrijking van het koolstofgehalte, het zuiveren
rijkt koolstofgehalte, gezuiverd en ge- en malen van ruw kristallijn grafiet
malen

ex 2515

Marmer, enkel gesneden door zagen, Zagen, splijten en dergelijke van marmer (zelfs
splijten en dergelijke, in blokken of indien reeds gezaagd), met een dikte van meer
platen van vierkante of rechthoekige dan 25 cm
vorm, met een dikte van niet meer dan
25 cm

ex 2516

Graniet, porfier, basalt, zandsteen en Zagen, splijten en dergelijke van natuursteen
andere natuursteen voor de steenhou- (zelfs indien reeds gezaagd), met een dikte van
werij of voor het bouwbedrijf, in blok- meer dan 25 cm
ken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, enkel gesneden door
zagen, splijten of op dergelijke wijze,
met een dikte van niet meer dan 25 cm

ex 2518

Dolomiet, gesinterd of gebrand

Sinteren of branden van niet gesinterd of gebrand
dolomiet

ex 2519

Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet), fijngemaakt in hermetisch gesloten recipiënten, en magnesiumoxide,
ook indien zuiver, met uitzondering van
gesmolten magnesia of doodgebrande
magnesia (gesinterd)

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet) mag evenwel worden gebruikt

ex 2520

Tandtechnisch gips

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 2524

Asbestvezels

Vervaardiging uit asbestmineralen (asbestconcentraat)

ex 2525

Micapoeder

Malen van mica en van afval van mica
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(1)

(2)

(3)

ex 2530

Verfaarden, gebrand of fijngemaakt

Branden of malen van verfaarden

ex 2707

Oliën waarin het gewicht van de Raffinagebewerkingen en/of een of meer aangearomatische bestanddelen dat van de wezen behandelingen) (1)
niet-aromatische bestanddelen overtreft,
zijnde soortgelijke produkten als minerale oliën verkregen bij het distilleren
van hoge-temperatuur-steenkoolteer, die
voor 65 % of meer van hun volume
distilleren bij een temperatuur van
250 °C of minder (mengels van benzol
en van benzine daaronder begrepen),
bestemd om te worden gebruikt als
motorbrandstof of als andere brandstof
of
andere behandelingen waarbij alle gebruikte
materialen onder een andere tariefpost dan die
van het produkt worden ingedeeld. Materialen
ingedeeld onder dezelfde post als het produkt
mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde
dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 2709
2710 t/m
2712

Ruwe oliën uit bitumineuze mineralen

Droge distillatie van bitumineuze mineralen

Aardolie en olie uit bitumineuze mine- Raffinagebewerkingen en/of een of meer aangeralen, andere dan ruwe; preparaten die wezen behandelingen (1)
70 of meer gewichtspercenten aardolie
of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door
deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen
of
Aardgas en andere gasvormige kool- andere behandelingen waarbij alle gebruikte
waterstoffen
materialen onder een andere tariefpost dan die
van het produkt worden ingedeeld. Materialen
ingedeeld onder dezelfde post als het produkt
mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde
dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt
Vaseline; paraffine, microkristallijne
was uit aardolie, „slack wax”, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese
of op andere wijze verkregen produkten,
ook indien gekleurd

2713 t/m
2715

Petroleumcokes, petroleumbitumen en Raffinagebewerkingen en/of een of meer aangeandere residuen van aardolie of van olie wezen behandelingen (1)
uit bitumineuze mineralen
of
Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; andere behandelingen waarbij alle gebruikte
bitumineuze leisteen en bitumineus materialen onder een andere tariefpost dan die
zand; asfaltiet en asfaltsteen
van het produkt worden ingedeeld. Materialen
ingedeeld onder dezelfde post als het produkt
mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde
dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt
Bitumineuze mengsels van natuurlijk
asfalt, van natuurlijk bitumen, van
petroleumbitumen, van minerale teer
of van minerale teerpek
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(1)

(2)

(3)

ex hoofdstuk 28 Anorganische chemische produkten;
anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve
elementen, van zeldzame aardmetalen
en van isotopen, met uitzondering van
de posten ex 2811 en ex 2833, waarvoor
de regels hierna uiteengezet worden:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

ex 2811

Zwaveltrioxide

Vervaardiging uit zwaveldioxide

ex 2833

Aluminiumsulfaat

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex hoofdstuk 29 Organische chemische produkten, met
uitzondering van de posten ex 2901,
ex 2905, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933
en 2934, waarvoor de regels hierna
worden uiteengezet:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

ex 2901

Acyclische koolwaterstoffen gebruikt Raffinagebewerkingen en/of een of meer aangeals motorbrandstof of als andere brand- wezen behandelingen (1)
stof
of
andere behandelingen waarbij alle gebruikte
materialen onder een andere tariefpost dan die
van het produkt worden ingedeeld. Materialen
ingedeeld onder dezelfde post als het produkt
mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde
dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 2902

Cycloalkanen en cycloalkenen (andere
dan azulenen), benzeen, tolueen, xyleen, bestemd om te worden gebruikt als
motorbrandstof of als andere brandstof

ex 2905

Metaalalcoholaten van alcohol bedoeld Vervaardiging uit materialen van om het even
bij deze post en van ethanol en glycerol welke post, andere materialen van post 2905
daaronder begrepen. Metaalalcoholaten van deze
post mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt
dan 20 % van de prijs af fabriek van het produkt

2915

ex 2932

Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitroen nitrosoderivaten daarvan

Raffinagebewerkingen en/of een of meer aangewezen behandelingen (1)
of
andere behandelingen waarbij alle gebruikte
materialen onder een andere tariefpost dan die
van het produkt worden ingedeeld. Materialen
ingedeeld onder dezelfde post als het produkt
mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde
dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs fabriek van het produkt

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post. De waarde van alle gebruikte
materialen van de posten 2915 en 2916 mag
evenwel niet meer bedragen dan 20 % van de
prijs af fabriek van het produkt

Inwendige ethers, alsmede halogeen-, Vervaardiging uit materialen van om het even
sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daar- welke post. De waarde van alle gebruikte
van
materialen van post 2909 mag evenwel niet meer
bedragen dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt
Cyclische acetalen en inwendige hemi- Vervaardigen uit materialen van om het even
acetalen, alsmede halogeen-, sulfo-, welke post, andere materialen van post 2932
nitro- en nitrosoderivaten daarvan
daaronder begrepen

2933

Heterocyclische verbindingen met uit- Vervaardiging uit materialen van om het even
sluitend één of meer stikstofatomen als welke post. De waarde van alle gebruikte
hetero-atoom
materialen van de posten 2932 en 2933 mag
evenwel niet meer bedragen dan 20 % van de
prijs af fabriek van het produkt
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(1)

2934

(2)

Nucleïnzuren en zouten daarvan

ex hoofdstuk 30 Farmaceutische produkten met uitzondering van de posten 3002, 3003, 3004,
3005 en ex 3006, waarvoor de regels
hierna worden uiteengezet:

3002

(3)

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 meer bedragen dan 20 % van
de prijs af fabriek van het produkt
Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid
voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen;
sera van geïmmuniseerde dieren of
personen, alsmede andere bloedfracties
en gewijzigde immunologische produkten, al dan niet verkregen door middel
van biotechnologische processen; vaccins, toxinen, culturen van micro-organismen (andere dan gist) en dergelijke
produkten:
— produkten bestaande uit twee of
meer bestanddelen die voor therapeutisch of profylactisch gebruik
zijn vermengd of ongemengde
produkten voor dit gebruik, aangeboden in afgemeten hoeveelheden
of gereed voor de verkoop in het
klein

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, andere materialen van post 3002
daaronder begrepen. De materialen van deze
omschrijving mogen eveneens worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

— andere:
— menselijk bloed

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, andere materialen van post 3002
daaronder begrepen. De materialen van deze
omschrijving mogen eveneens worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

— dierlijk bloed, bereid voor thera- Vervaardiging uit materialen van om het even
peutisch of profylactisch gebruik welke post, andere materialen van post 3002
daaronder begrepen. De materialen van deze
omschrijving mogen eveneens worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt
— bloedfracties, andere dan sera van
geïmmuniseerde dieren of personen, hemoglobine en serumglobuline

—

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, andere materialen van post 3002
daaronder begrepen. De materialen van deze
omschrijving mogen eveneens worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

hemoglobine, bloedglobuline en Vervaardiging uit materialen van om het even
serumglobuline
welke post, andere materialen van post 3002
daaronder begrepen. De materialen van deze
omschrijving mogen eveneens worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

— andere

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, andere materialen van post 3002
daaronder begrepen. De materialen van deze
omschrijving mogen eveneens worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt
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(1)

(2)

(3)

3003 en
3004

Geneesmiddelen (andere dan produkten Vervaardiging uit materialen van om het even
bedoeld bij de posten 3002, 3005 en welke post, met uitzondering van actieve verbin3006)
dingen. Materialen van de posten 3003 en 3004
mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde
dat de waarde ervan, samen, niet meer bedraagt
dan 20 % van de prijs af fabriek van het produkt

3005

Watten, gaas, verband en dergelijke
artikelen (bij voorbeeld zwachtels,
pleisters, mosterdpleisters), geïmpregneerd of bedekt met farmaceutische
zelfstandigheden of opgemaakt voor de
verkoop in het klein voor geneeskundige, chirurgische, tandheelkundige of
veeartsenijkundige doeleinden

ex 3006

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met uitzondering van farmaceutische
zelfstandigheden. De waarde van alle gebruikte
materialen van post 3005 mag evenwel niet meer
bedragen dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

Chemische anticonceptionele prepara- Vervaardiging uit materialen van om het even
ten van hormonen of spermiciden; welke post, met uitzondering van actieve verbinbeendercement
dingen

ex hoofdstuk 31 Meststoffen, met uitzondering van post Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
ex 3105, waarvoor de regel hierna onder een andere post dan die van het produkt
uiteengezet wordt:
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt
ex 3105

Minerale of chemische meststoffen die Vervaardiging waarbij:
twee of drie van de vruchtbaarmakende
elementen stikstof, fosfor en kalium
bevatten; andere meststoffen; produkten
bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of
in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van
niet meer dan 10 kg, met uitzondering
van:
— natriumnitraat

— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld. Materialen van dezelfde post
mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek
van het produkt

— calciumcyaanamide

en

— kaliumsulfaat

— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt

— magnesiumkaliumsulfaat
ex hoofdstuk 32 Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; pigmenten en
andere kleur- en verfstoffen; verf en
vernis; mastiek; inkt, met uitzondering
van de posten ex 3201 en 3205, waarvoor de regels hierna uiteengezet worden:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

ex 3201

Tannine (looizuur), alsmede zouten, Vervaardiging uit looiextracten van plantaardige
ethers, esters en andere derivaten daar- oorsprong
van

3205

Verflakken; preparaten op basis van Vervaardiging uit materialen van om het even
verflakken, bedoeld bij aantekening 3 welke post, met uitzondering van de materialen
van de posten 3203, 3204 en 3205. Materialen
bij dit hoofdstuk (2)
ingedeeld onder post 3205 mogen evenwel
worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde
ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af
fabriek van het produkt
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(1)

(2)

(3)

ex hoofdstuk 33 Etherische oliën en harsaroma’s; parfumerieën, toiletartikelen en kosmetische
produkten, met uitzondering van de
posten ex 3301, ex 3302 en ex 3306
waarvoor de regels hierna uiteengezet
worden:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

ex 3301

Etherische oliën (ook indien daaruit de
terpenen zijn afgesplitst), vast of vloeibaar; harsaroma’s; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in
vette oliën, in was of in dergelijke
stoffen, verkregen door enfleurage of
door maceratie; terpeenhoudende bijprodukten, afgesplitst uit etherische
oliën; gedistilleerd aromatisch water
en waterige oplossingen van etherische
oliën

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, andere materialen van een verschillende groep (3) Materialen van dezelfde „groep”
mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde
dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 20
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 3302

Bereidingen die alle essentiële aroma- Vervaardiging uit materialen van om het even
tische stoffen van een bepaalde drank welke post, met uitzondering van druiven of alle
bevatten
van druiven afkomstige materialen

ex 3306

Garens gebruikt voor het schoonmaken Vervaardiging uit:
tussen de tanden (floszijde)
— natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd,
noch anderszins bewerkt voor het spinnen
— chemische materialen of textielmassa
of
— stoffen voor het vervaardigen van papier

ex hoofdstuk 34 Zeep, organische tensioactieve produkten ; wasmiddelen, smeermiddelen,
kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke
artikelen, modelleerpasta’s, tandtechnische waspreparaten en tandtechnische
preparaten op basis van gebrande gips,
met uitzondering van de posten ex 3403
en ex 3404, waarvoor de regels hierna
worden uiteengezet:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

ex 3403

Smeermiddelen bevattende minder dan Raffinagebewerkingen en/of een of meer aange70 gewichtspercenten aardolie of olie wezen behandelingen (1)
uit bitumineuze mineralen
of
andere behandelingen waarbij alle gebruikte
materialen onder een andere tariefpost dan die
van het produkt worden ingedeeld. Materialen
ingedeeld onder dezelfde post als het produkt
mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde
dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 3404

Kunstwas en was bereid op basis van
paraffine, van was uit aardolie of uit
bitumineuze materialen en van paraffinehoudende residuen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere tariefpost dan die van het
produkt worden ingedeeld. Materialen ingedeeld
onder dezelfde post als het produkt mogen
evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de
waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 % van de
prijs af fabriek van het produkt

ex hoofdstuk 35 Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm;
enzymen, met uitzondering van de
posten 3505 en ex 3507, waarvoor de
regels hierna uiteengezet worden:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

3505

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel
(bij voorbeeld voorgegelatineerd of
veresterd zetmeel); lijm op basis van
zetmeel, van dextrine of van ander
gewijzigd zetmeel:
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(1)

3505 (vervolg)

(2)

(3)

— door ethervorming of door ver- Vervaardiging uit materialen van om het even
estering gewijzigd zetmeel
welke post, andere materialen van post 3505
daaronder begrepen
— andere

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met uitzondering van de materialen
van post 1108

ex 3507

Bereidingen van enzymen, elders ge- Vervaardiging waarbij de waarde van alle genoemd noch elders onder begrepen
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

hoofdstuk 36

Kruit en springstoffen; pyrotechnische Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
artikelen; lucifers; vonkende legerin- onder een andere post dan die van het produkt
gen; ontvlambare stoffen
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

ex hoofdstuk 37 Produkten voor fotografie en cinematografie, met uitzondering van de posten
3701, 3702 en 3704, waarvoor de regels
hierna uiteengezet worden:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

3701

Fotografische platen en vlakfilm, licht- Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
gevoelig, onbelicht, van andere stoffen onder een andere post dan post 3701 of 3702
dan papier, karton of textiel; vlakfilm worden ingedeeld
voor „direct-klaar”-fotografie, op rollen, lichtgevoelig, onbelicht

3702

Fotografische film, lichtgevoelig, onbe- Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
licht, op rollen, van andere stoffen dan onder een andere post dan post 3701 of 3702
papier, karton of textiel; film voor worden ingedeeld
„direct-klaar”-fotografie, op rollen,
lichtgevoelig, onbelicht

3704

Fotografische platen, film, papier, kar- Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
ton en textiel, belicht doch niet ont- onder een andere post dan de posten 3701 tot en
wikkeld
met 3704 worden ingedeeld

ex hoofdstuk 38 Diverse produkten van de chemische
industrie, met uitzondering van de
posten ex 3801, ex 3803, ex 3805,
ex 3807, ex 3807, 3808 tot en met
3814, 3818 tot en met 3820, 3822,
ex 3823 en 3824 waarvoor de regels
hierna worden uiteengezet:
ex 3801

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

— colloïdaal grafiet gedispergeerd in Vervaardiging waarbij de waarde van alle geolie en semicolloïdaal grafiet; bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
koolstofpasta’s voor elektroden
van de prijs af fabriek van het produkt
— grafiet in de vorm van pasta’s,
bestaande uit een mengsel van
meer dan 30 gewichtspercenten
grafiet en minerale oliën

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 3403 niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van
het produkt

ex 3803

Geraffineerde tallolie

Raffineren van ruwe tallolie

ex 3805

Sulfaatterpentijnolie, gezuiverd

Zuivering, inhoudende het distilleren en het
raffineren van ruwe sulfaatterpentijnolie

ex 3806

Gomesters

Vervaardiging uit harszuren

ex 3807

Houtteerpek

Distillatie van houtteer

ex 3811

Bereide additieven voor smeerolie, die Vervaardiging waarbij de waarde van de onder
aardolie of olie uit bitumineuze mate- post 3811 ingedeelde gebruikte materialen niet
rialen bevatten
meer mag bedragen dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
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(1)

3808 t/m
3814
3818 t/m
3820
3822 en
3824

(2)

(3)

Diverse produkten van de chemische Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
industrie:
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen die onder dezelfde
post zijn ingedeeld mogen evenwel worden
gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan
niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— de hierna vermelde produkten bedoeld bij post3824:
— bereide bindmiddelen voor
gietvormen of voor gietkernen op basis van natuurlijke
harshoudende produkten
— nafteenzuren en niet in water
oplosbare zouten daarvan; esters van nafteenzurenA
— sorbitol, andere dan die bedoeld bij post 2905
— petroleumsulfonaten, met uitzondering van petroleumsulfonaten van alkalimetalen,
ammonium of ethanolaminen;
thiofeenhoudende sulfonzuren van oliën uit bitumineuze
mineralen, alsmede zouten
daarvan
— ionenwisselaars
— gasbinders (getters) voor elektrische lampen en vacuumbuizen
— gealkaliseerde ijzeroxiden
voor het zuiveren van gas
— ammoniakwaters en gaszuiveringsmassa, verkregen bij het
zuiveren van lichtgas
— sulfonafteenzuren en niet in
water oplosbare zouten daarvan; esters van sulfonafteenzuren
— foezelolie en dippelolie
— mengsels van zouten met verschillende anionen
— kopieerpasta’s op basis van
gelatine, ook indien op een
onderlaag van papier of textiel
— andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 3823

Industriële vetalcoholen

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met inbegrip van vetzuren van post
3823

ex 3901 t/m
3915

Kunststof in primaire vormen, resten en
afval van kunststof:
—

toegevoegde homopolymerisatie- Vervaardiging waarbij:
produkten
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produk
en
— de waarde van de gebruikte materialen van
hoofdstuk 39 niet meer bedraagt dan 20 %
van de prijs af fabriek van het produkt (4)

— andere

Vervaardiging waarbij de waarde van de gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van
het produkt (4)
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(1)

3916 t/m
3921

(2)

(3)

Halffabrikaten van kunststof:
— platte produkten, verder bewerkt
dan alleen aan de oppervlakte of in
andere dan rechthoekige of vierkante vorm gesneden; andere produkten, verder bewerkt dan alleen
aan de oppervlakte

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet meer
bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het
produkt

— andere:
—

toegevoegde homopolymerisatie- Vervaardiging waarbij:
produkten
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van de gebruikte materialen van
hoofdstuk 39 niet meer bedraagt dan 20 %
van de prijs af fabriek van het produkt (4)

3922 t/m
3926
ex 4001

— andere

Vervaardiging waarbij de waarde van de gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van
het produkt (4)

Artikelen van kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

Gelamineerde platen van crêperubber Lamineren van vellen crêperubber
voor zolen

4005

Bereide rubber, niet gevulkaniseerd, in Vervaardiging waarbij de waarde van alle geprimaire vormen of in platen, vellen of bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
strippen
van de prijs af fabriek van het produkt

4012

Gebruikte of van een nieuw loopvlak Vervaardiging uit materialen van om het even
voorziene luchtbanden van rubber; mas- welke post, met uitzondering van die van de
sieve of halfmassieve banden, verwis- posten 4011 en 4012
selbare loopvlakken voor banden en
velglinten, van rubber

ex 4017

Werken van geharde rubber

Vervaardiging uit geharde rubber

ex 4102

Onthaarde huiden en vellen van schapen Schapenhuiden en -vellen ontdoen van hun wol

4104 t/m
4107

Leder, alsmede voorgelooide onthaarde Herlooien van voorgelooid leder
vellen en huiden, ander dan leder of
bedoeld bij post 4108 of 4109
vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld

4109

Lakleder, gelamineerd lakleder daaron- Vervaardiging uit leder van de posten 4104 tot en
der begrepen; gemetalliseerd leder
met 4107, op voorwaarde dat de waarde ervan
niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt

ex 4302

Pelterijen, gelooid of anderszins bereid, Vervaardiging uit niet-samengevoegde, gelooide
samengevoegd, andere dan banen, zak- of anderszins bereide pelterijen
ken, vierkanten, kruisen en dergelijke
vormen

4303

Kleding, kledingtoebehoren en andere Vervaardiging uit niet-samengevoegde, gelooide
artikelen, van bont
of anderszins bereide pelterijen bedoeld bij post
4302

ex 4403

Hout, enkel vierkant behakt of vierkant Vervaardiging uit hout, onbewerkt, ook indien
bezaagd
ontschorst of ruw behakt of ontdaan van het spint
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(1)

(2)

(3)

ex 4407

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, Schaven, schuren of aaneenvoegen door middel
dan wel gesneden of geschild, ge- van een vingerlasverbinding
schaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding, met een dikte van meer dan
6 mm

ex 4408

Fineer en hout in platen voor de Aanbrengen van een verbinding, schaven, schuvervaardiging van triplex- en multiplex- ren of aaneenvoegen door middel van een
hout, met een dikte van niet meer dan vingerlasverbinding
6 mm, waarin een verbinding is gemaakt, alsmede ander hout, overlangs
gezaagd of gesneden of geschild, met
een dikte van niet meer dan 6 mm,
geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding

4409

—

hout (niet-ineengezette plankjes Schuren of aaneenvoegen door middel van een
voor parketvloeren daaronder be- vingerlasverbinding
grepen), waarvan ten minste een
zijde over de gehele lengte is
geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met Vverbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of met
vingerlasverbinding

— staaflijst

In profiel frezen of vormen

ex 4410 t/m
4413

Staaflijst van hout, voor meubelen, voor In profiel frezen of vormen
lijsten, voor binnenhuisversiering, voor
het wegwerken van elektrische leidingen (groeflatjes en afdekprofielen) en
voor dergelijke doeleinden

ex 4415

Pakkisten, kratten, trommels en derge- Vervaardiging uit niet op maat gezaagde planken
lijke complete verpakkingsmiddelen,
van hout

ex 4416

Vaten, kuipen, tobben en ander kuipers- Vervaardiging uit duighout, ook indien gezaagd
werk, alsmede delen daarvan, van hout op beide hoofdvlakken, doch niet verder bewerkt

ex 4418

— schrijnwerk en timmerwerk, voor Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
bouwwerken, van hout
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Panelen met cellenstructuur en
dakspanen mogen evenwel worden gebruikt
— staaflijst

ex 4421

4503

In profiel frezen of vormen

Hout geschikt gemaakt voor de vervaar- Vervaardiging uit hout van om het even welke
diging van lucifers; houten schoenpin- post, met uitzondering van houtdraad bedoeld bij
nen
post 4409
Werken van natuurkurk

Vervaardiging uit natuurkurk bedoeld bij post
4501

ex 4811

Papier en karton, enkel gelijnd, gelini- Vervaardiging uit stoffen voor het vervaardigen
eerd of geruit
van papier bedoeld bij hoofdstuk 47

4816

Carbonpapier, zelfkopiërend papier en Vervaardiging uit stoffen voor het vervaardigen
ander papier voor het maken van door- van papier bedoeld bij hoofdstuk 47
slagen en overdrukken (ander dan dat
van post 4809), complete stencils en
offsetplaten, van papier, ook indien
verpakt in dozen

4817

Enveloppen, postbladen, briefkaarten Vervaardiging waarbij:
(andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten, van papier of van
karton; assortimenten van papierwaren
voor correspondentie in dozen, in omslagen en in dergelijke verpakkingen,
van papier of van karton
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(1)

(2)

4817 (vervolg)

(3)

— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van de gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt

ex 4818

Closetpapier

Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier bedoeld bij hoofdstuk 47

ex 4819

Dozen, zakken, hoezen en andere ver- Vervaardiging waarbij:
pakkingsmiddelen van papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen
van cellulosevezels
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt

ex 4820

Blocnotes

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 4823

Ander papier en karton, alsmede andere Vervaardiging uit materialen voor het vervaardicellulosewatten en vliezen van cellulo- gen van papier bedoeld bij hoofdstuk 47
sevezels, op maat gesneden

4909

Prentbriefkaarten en andere gedrukte Vervaardiging uit materialen die niet zijn ingebriefkaarten; gedrukte kaarten met per- deeld onder de posten 4909 en 4911
soonlijke wensen of mededelingen, ook
indien geïllustreerd of met garneringen,
al dan niet met enveloppen

4910

Kalenders van alle soorten, gedrukt,
kalenderblokken daaronder begrepen:
— kalenders van de „eeuwigdurende” Vervaardiging waarbij:
soort en kalenders met een verwisselbaar blok op voetstuk van
andere stoffen dan papier of karton
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van de gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— andere

5501 t/m
5507

Vervaardiging uit materialen die niet zijn ingedeeld onder de posten 4909 en 4911

Synthetische of kunstmatige stapelve- Vervaardiging uit chemische materialen of texzels
tielmassa

ex hoofdstuk 50 Garens, monofilamenten en draad:
t/m 55
— zijdegaren

Vervaardiging uit cocons van zijderupsen of afval
van zijde, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen

— andere

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd,
noch anderszins bewerkt voor het spinnen
— chemische materialen of textielmassa
of
— stoffen voor het vervaardigen van papier
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(1)

(2)

(3)

ex hoofdstuk 50 Weefsels:
t/m 55
— elastische weefsels voorzien van Vervaardiging uit eendraadgaren
rubberdraad
— andere

Vervaardiging uit:
— kokosgaren
— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
— chemische materialen of textielmassa
of
— papier
of
bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals
wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren,
ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en
noppen), op voorwaarde dat de waarde van de
gebruikte niet-bedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het
produkt

ex hoofdstuk 56 Watten, vilt en gebonden textielvlies; Vervaardiging uit:
speciale garens; bindgaren, touw en
kabel, alsmede werken daarvan, met
uitzondering van de posten 5602, 5604,
5605 en 5606, waarvoor de regels
hierna worden uiteengezet:
— kokosgaren
— natuurlijke vezels
— chemische materialen of textielmassa
of
— stoffen gebruikt voor het vervaardigen van
papier
5602

Vilt, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen:
— naaldgetouwvilt

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels
of
— chemische materialen of textielmassa
Echter:
— polypropyleenfilamentgarens bedoeld bij
post 5402
— polypropyleenvezels bedoeld bij post 5503
of 5506
of
— polypropyleenkabels bedoeld bij post 5501
waarvan de titer in alle gevallen van één enkel
filament of vezel minder dan 9 decitex bedraagt,
mogen worden gebruikt, op voorwaarde dat de
waarde ervan niet meer bedraagt dan 40 % van de
prijs af fabriek van het produkt

— andere

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels
— van caseïnevezels vervaardigde kunstmatige
stapelvezels
of
— chemische materialen of textielmassa
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(1)

5604

(2)

(3)

Draad en koord van rubber, omwoeld of
omvlochten met textiel; textielgarens,
alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of
5405, geïmpregneerd, bekleed, bedekt
of ommanteld met rubber of met kunststof:
— draad en koord, van rubber, om- Vervaardiging uit niet omwoeld of omvlochten
woeld of omvlochten met textiel
draad en koord, van gevulkaniseerde rubber
— andere

5605

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd,
noch anderszins bewerkt voor het spinnen
— chemische materialen of textielmassa
of
— stoffen voor het vervaardigen van papier

Metaalgarens, ook indien omwoeld, be- Vervaardiging uit:
staande uit textielgarens, of strippen en
artikelen van dergelijke vorm bedoeld
bij post 5404 of 5405, verbonden met
metaaldraad, -strippen of -poeder, dan
wel bedekt met metaal
— natuurlijk vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
— chemische materialen of textielmassa
of
— stoffen voor het vervaardigen van papier

5606

Omwoeld garen, alsmede strippen en Vervaardiging uit:
artikelen van dergelijke vorm bedoeld
bij post 5404 of 5405, omwoeld, andere
dan die bedoeld bij post 5605 en andere
dan omwoeld paardehaar (crin); chenillegaren; kettingsteekgaren (zogenaamd chainettegaren)
— natuurlijk vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
— chemische materialen of textielmassa
of
— stoffen voor het vervaardigen van papier

hoofdstuk 57

Tapijten:
— van naaldgetouwvilt

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels
of
— chemische materialen of textielmassa
Echter:
— polypropyleenfilamentgarens bedoeld bij
post 5402
— polypropyleenvezels bedoeld bij post 5503
of 5506
of
— polypropyleenkabels bedoeld bij post 5501
waarvan de titer in alle gevallen van één enkel
filament of vezel minder dan 9 decitex bedraagt,
mogen worden gebruikt, op voorwaarde dat de
waarde ervan niet meer bedraagt dan 40 % van de
prijs af fabriek van het produkt

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 393
!M10

(1)

hoofdstuk 57
(vervolg)

(2)

(3)

— van ander vilt

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd,
noch anderszins bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassa

— andere

Vervaardiging uit:
— kokosgaren
— synthetische of kunstmatige filamentgarens
— natuurlijke vezels
of
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen

ex hoofdstuk 58 Speciale weefsels; getufte textielstoffen; kant; tapisserieën; passementwerk;
borduurwerk, met uitzondering van de
posten 5805 en 5810; de regel voor post
5810 wordt hierna uiteengezet:
— elastische weefsels (met rubber- Vervaardiging uit eendraadgaren
draad verbonden)
— andere

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassa
of
bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of van afwerking (zoals
wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren,
ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en
noppen), op voorwaarde dat de waarde van de
gebruikte, niet-bedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het
produkt

5810

Borduurwerk, aan het stuk, in banden of Vervaardiging uit garen
in de vorm van motieven

5901

Weefsels bedekt met lijm of met Vervaardiging uit garen
zetmeelachtige stoffen, van de soort
gebruikt voor het boekbinden, voor het
kartonneren, voor foedraalwerk of voor
dergelijk gebruik; calqueerlinnen en
tekenlinnen; schilderdoek; stijflinnen
(buckram) en dergelijke weefsels van
de soort gebruikt voor steunvormen van
hoeden

5902

Bandenkoordweefsel „tyre cord fabric”
van garens met een hoge sterktegraad
van nylon of van andere polyamiden,
van polyesters of van viscoserayon:
— bevattende niet meer dan 90 ge- Vervaardiging uit garen
wichtspercenten textielstoffen
— andere

5903

Vervaardiging uit chemische materialen of textielmassa

Weefsels, geïmpregneerd, bekleed of Vervaardiging uit garen
bedekt met, dan wel met inlagen van
kunststof, andere dan die bedoeld bij
post 5902
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(1)

(2)

(3)

5904

Linoleum, ook indien in bepaalde vorm Vervaardiging uit garen
gesneden; vloerbedekking, bestaande
uit een deklaag of een bekleding op
een drager van textiel, ook indien in
bepaalde vorm gesneden

5905

Wandbekleding van textielstof:

Vervaardiging uit garen

— geïmpregneerd, bekleed of bedekt
met, dan wel met inlagen van
rubber, kunststoffen of andere materialen
— andere

Vervaardiging uit:
— kokosgaren
— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassad
of
bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of van afwerking (zoals
wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren,
ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en
noppen), op voorwaarde dat de waarde van de
gebruikte, niet bedrukte weefsels niet meer
bedraagt dan 47,5 % van de prijs af fabriek van
het produkt

5906

Gegummeerde weefsels, andere dan die
bedoeld bij post 5902:
— brei- en haakwerk

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassa

— andere weefsels, vervaardigd uit Vervaardiging uit chemische materialen
synthetische filamentgarens bevattende meer dan 90 gewichtspercenten textielstoffen
— andere

Vervaardiging uit garen

5907

Weefsels, anderszins geïmpregneerd, Vervaardiging uit garen
bekleed of bedekt; beschilderd doek
voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio’s of voor dergelijk
gebruik

5908

Kousen, pitten en wieken, voor lampen, Vervaardiging uit eendraadgaren
voor komforen, voor aanstekers, voor
kaarsen en dergelijke, geweven, gevlochten of gebreid; gloeikousjes en
rond gebreide buisjes voor het vervaardigen van gloeikousjes, ook indien
geïmpregneerd

5909 t/m
5911

Artikelen, voor technisch gebruik, van
textielstoffen:
— polijstschijven, andere dan die van Vervaardiging uit garens of uit afval van weefsels
vilt bedoeld bij post 5911
of lompen en vodden bedoeld bij post 6310
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(1)

(2)

(3)

5909 t/m 5911
(vervolg)

— andere

Vervaardiging uit:
— kokosgaren
— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassa

hoofdstuk 60

Brei- en haakwerk aan het stuk

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassa

hoofdstuk 61

Kleding en kledingtoebehoren van brei- Vervaardiging uit:
of haakwerk
— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassa

ex hoofdstuk 62 Kleding en kledingtoebehoren, andere Vervaardiging uit garen
dan van brei- of haakwerk, met uitzondering van de posten 6213, 6214 en
ex 6217, waarvoor de regels hierna
worden uiteengezet:
6213 en
6214
ex 6217

6301 t/m
6304

Zakdoeken, sjaals, sjerpen, hoofddoe- Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren
ken en halsdoeken, mantilles, sluiers,
voiles en dergelijke artikelen
— Tussenvoeringen voor kragen en Vervaardiging waarbij:
omslagen
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
Dekens, beddelinnen, gordijnen, vitrages en andere artikelen voor stoffering:
— van vilt of gebonden textielvlies

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels
of
— chemische produkten of textielmassa

— andere

Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren

6305

Zakken voor verpakkingsdoeleinden

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassa

6306

Dekkleden en zonneschermen voor
winkelpuien en dergelijke; tenten; zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden; kampeerartikelen:
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6306 (vervolg)

(2)

(3)

— van gebonden textielvlies

Vervaardiging uit:
— natuurlijke vezels
of
— chemische produkten of textielmassa

— andere

Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren

6307

Andere geconfectioneerde artikelen, pa- Vervaardiging waarbij de waarde van alle getronen voor kleding daaronder begrepen bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

6308

Stellen of assortimenten, bestaande uit
weefsel en garen, ook indien met
toebehoren, voor de vervaardiging van
tapijten, van tapisserieën, van geborduurde tafelkleden en servetten of van
dergelijke artikelen van textiel, opgemaakt voor de verkoop in het klein

Elk bestanddeel van het stel of assortiment moet
beantwoorden aan de regel die ervoor zou gelden
indien het niet in het stel of assortiment was
opgenomen. Niet van oorsprong zijnde artikelen
mogen evenwel gebruikt worden, op voorwaarde
dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan
15 % van de prijs af fabriek van het stel of het
assortiment

6401 t/m
6405

Schoeisel

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met uitzondering van de delen van
schoeisel, andere dan die van metaal, bedoeld bij
post 6406

6503

Hoeden en andere hoofddeksels, van Vervaardiging uit garen of textielvezels
vilt, vervaardigd van hoedvormen (cloches) of van schijfvormige „plateaux”,
bedoeld bij post 6501, ook indien
gegarneerd

6505

Hoeden en andere hoofddeksels, van Vervaardiging uit garen of textielvezels
brei- en haakwerk of vervaardigd van
kant, van vilt of van andere textielprodukten (aan het stuk, maar niet in
stroken), ook indien gegarneerd; haarnetjes, ongeacht van welke stof, ook
indien gegarneerd

6601

Paraplu’s en parasols (wandelstokpara- Vervaardiging waarbij de waarde van alle geplu’s, tuinparasols en dergelijke artike- bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
len daaronder begrepen)
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 6803

Werken van leisteen of van samengekit Vervaardiging uit bewerkte leisteen
leigruis

ex 6804 en
6805

Werken van kunstmatige schuur-, slijp Vervaardiging uit materialen van om het even
of polijstmiddelen op basis van sili- welke post, met uitzondering van de materialen
ciumcarbide
van post 6804 of 6805 en silicumcarbide bedoeld
bij post 2849

ex 6812

Werken van asbest; werken van meng- Vervaardiging uit bewerkte asbestvezels of
sels samengesteld met asbest of met mengsels, samengesteld met asbest en magneasbest en magnesiumcarbonaat
siumcarbonaat

ex 6814

Bewerkt mica en werken van mica, Vervaardiging uit bewerkt mica (met inbegrip van
geagglomereerd of gereconstitueerd mi- geagglomereerd of gereconstitueerd mica)
ca daaronder begrepen, ook indien op
een drager van papier, van karton of van
andere stoffen

7006

Glas bedoeld bij post 7003, 7004 of Vervaardiging uit materialen van post 7001
7005, gebogen, met schuin geslepen
randen, gegraveerd, van gaten voorzien,
geëmailleerd of op andere wijze bewerkt, doch niet omlijst noch met
andere stoffen verbonden

7007

Veiligheidsglas, bestaande uit geharde Vervaardiging uit materialen van post 7001
glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte
glasplaten

7008

Meerwandig glas voor isoleringsdoel- Vervaardiging uit materialen van post 7001
einden
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7009

Spiegels van glas, ook indien omlijst, Vervaardiging uit materialen van post 7001
achteruitkijkspiegels daaronder begrepen

7010

Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer of voor
verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld
of
slijpen van flessen of flacons, op voorwaarde dat
de waarde van het niet geslepen glas niet meer
bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het
produkt

7013

Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of
kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik, andere
dan bedoeld bij post 7010 of 7018

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld
of
slijpen van glaswerk, op voorwaarde dat de
waarde van het niet geslepen glaswerk niet meer
bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het
produkt

ex 7019

Werken (andere dan garens) van glas- Vervaardiging uit:
vezels
— ongekleurde lonten, rovings en garens
of
— glaswol

ex 7101

Echte of gekweekte parels, in stellen, Vervaardiging waarbij de waarde van alle getijdelijk aaneengeregen met het oog op bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
het vervoer
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 7102
ex 7103 en
ex 7104

Bewerkte natuurlijke, synthetische of Vervaardiging uit onbewerkte edelstenen of halfgereconstrueerde edelstenen of half- edelstenen
edelstenen

ex 7106
ex 7108 en
ex 7110

Edele metalen, halfbewerkt of in poe- Vervaardiging uit onbewerkte edele metalen
dervorm

ex 7107
ex 7109 en
ex 7111

Metalen geplateerd met edele metalen, Vervaardiging uit metalen geplateerd met edele
halfbewerkt
metalen, onbewerkt

7116

Werken van echte of gekweekte parels, Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevan natuurlijke, synthetische of gere- bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
construeerde edelstenen of halfedelste- van de prijs af fabriek van het produkt
nen

7117

Fancybijouterieën

7207

Halffabrikaten van ijzer of van niet- Vervaardiging uit materialen van de posten 7201,
gelegeerd staal
7202, 7203, 7204 en 7205

7208 t/m
7216

Gewalste platte produkten, walsdraad, Vervaardiging uit ijzer of niet-gelegeerd staal, in
staven en profielen van ijzer of van niet- ingots of in andere primaire vormen, bedoeld bij
gelegeerd staal
post 7206

7217

Draad van ijzer of van niet-gelegeerd Vervaardiging uit halffabrikaten bedoeld bij post
staal
7207

ex 7218, 7219
t/m 7222
7223

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld
of
vervaardiging uit delen van onedel metaal, niet
geplateerd of bedekt met edele metalen, op
voorwaarde dat de waarde van alle gebruikte
materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de
prijs af fabriek van het produkt

Halffabrikaten, gewalste platte produk- Vervaardiging uit roestvrij staal, in ingots of in
ten, staven en profielen van roestvrij andere primaire vormen, bedoeld bij post 7218
staal
Draad van roestvrij staal

Vervaardiging uit halffabrikaten van roestvrij
staal bedoeld bij post 7218
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ex 7224
7225 t/m
7227

Halffabrikaten, gewalste platte produk- Vervaardiging uit ander gelegeerd staal, in ingots
ten, walsdraad, van ander gelegeerd of in andere primaire vormen, bedoeld bij post
staal
7224

7228

Staven en profielen van ander gelegeerd Vervaardiging uit gelegeerd of niet-gelegeerd
staal; holle staven voor boringen van staal, in ingots of in andere primaire vormen,
gelegeerd of van niet-gelegeerd staal
bedoeld bij post 7206, 7218 of 7224

7229

Draad van ander gelegeerd staal

Vervaardiging uit halffabrikaten van ander gelegeerd staal bedoeld bij post 7224

ex 7301

Damwandprofielen van ijzer of van Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post
staal
7206

7302

Bestanddelen van spoorbanen, van giet- Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post
ijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven 7206
(rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken,
wisselstangen en andere bestanddelen
van kruisingen en wissels, dwarsliggers,
lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en
dwarsstangen en andere bestanddelen,
voor het leggen, het verbinden of het
bevestigen van rails

7304
7305 en
7306

Buizen, pijpen en holle profielen, van Vervaardiging uit materialen van post 7206,
ijzer (ander dan gietijzer) of van staal 7207, 7218 of 7224

7308

Constructiewerken en delen van constructiewerken (bij voorbeeld bruggen,
brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten
en andere masten, pijlers, kolommen,
kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels,
luiken, balustraden), van gietijzer, van
ijzer of van staal, andere dan de
geprefabriceerde bouwwerken bedoeld
bij post 9406; platen, staven, profielen,
buizen en dergelijke, van gietijzer, van
ijzer of van staal, gereedgemaakt voor
gebruik in constructiewerken

ex 7322

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Gelaste profielen bedoeld bij
post 7301 mogen evenwel niet worden gebruikt

Radiatoren voor centrale verwarming, Vervaardiging waarbij de waarde van alle geniet-elektrisch verwarmd
bruikte materialen van post 7322 niet meer
bedraagt dan 5 % van de prijs af fabriek van
het produkt

ex hoofdstuk 74 Koper en werken van koper, met Vervaardiging waarbij:
uitzondering van de posten 7401 tot en
met 7405; de regel voor post ex 7403
wordt hierna uiteengezet:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
ex 7403

Koperlegeringen, ruw

Vervaardiging uit geraffineerd koper, ruw, of
resten en afval van koper

ex hoofdstuk 75 Nikkel en werken van nikkel, met Vervaardiging waarbij:
uitzondering van de posten 7501 tot en
met 7503
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
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ex hoofdstuk 76 Aluminium en werken van aluminium, Vervaardiging waarbij:
met uitzondering van de posten 7601,
7602 en ex 7616; de regel voor post
ex 7616 wordt hierna uiteengezet:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
ex 7616

Werken van aluminium, andere dan Vervaardiging waarbij:
metaaldoek (metaaldoek zonder eind
daaronder begrepen), metaalgaas en
traliewerk, van aluminiumdraad, uit
plaatgaas, verkregen door het uitrekken
van plaat- of bandaluminium
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld. Metaaldoek (metaaldoek zonder
eind daaronder begrepen), metaalgaas en
traliewerk, van aluminiumdraad, uit plaatgaas, verkregen door het uitrekken van
plaat- of bandaluminium mogen echter
worden gebruikt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt

ex hoofdstuk 78 Lood en werken van lood, met uitzonde- Vervaardiging waarbij:
ring van de posten 7801 en 7802; de
regel voor post 7801 wordt hierna
uiteengezet:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
7801

Ruw lood:
— geraffineerd lood

Vervaardiging uit werklood

— ander

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Resten en afval bedoeld bij
post 7802 mogen evenwel niet worden gebruikt

ex hoofdstuk 79 Zink en werken van zink, met uitzonde- Vervaardiging waarbij:
ring van de posten 7901 en 7902; de
regel voor post 7901 wordt hierna
uiteengezet:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
7901

Ruw zink

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Resten en afval bedoeld bij
post 7902 mogen evenwel niet worden gebruikt
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ex hoofdstuk 80 Tin en werken van tin, met uitzondering Vervaardiging waarbij:
van de posten 8001, 8002 en 8007; de
regel voor post 8001 wordt hierna
uiteengezet:
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
8001

Ruw tin

Vervaardiging waarbij alle materialen onder een
andere post dan die van het produkt worden
ingedeeld. Resten en afval bedoeld bij post 8002
mogen evenwel niet worden gebruikt

ex hoofdstuk 81 Andere onedele metalen, bewerkt; wer- Vervaardiging waarbij de waarde van alle mateken van deze stoffen
rialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post als
het produkt niet meer bedraagt dan 50 % van de
prijs af fabriek van het produkt
8206

Stellen, bestaande uit gereedschap van
twee of meer van de posten 8202 tot en
met 8205, opgemaakt voor de verkoop
in het klein

8207

Verwisselbaar gereedschap voor al dan Vervaardiging waarbij:
niet mechanisch handgereedschap of
voor gereedschapswerktuigen (bij voorbeeld voor het stampen, stansen, draadtappen, draadsnijden, boren, ruimen,
kotteren, frezen, draaien, vastschroeven), daaronder begrepen trekstenen of
trekmatrijzen en pers- of extrusiematrijzen voor het bewerken van metalen,
alsmede grond- en gesteenteboren

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan de posten 8202 tot en
met 8205 worden ingedeeld. Gereedschap bedoeld bij de posten 8202 tot en met 8205 kan
opgenomen worden in het stel, op voorwaarde dat
de waarde ervan niet meer bedraagt dan 15 % van
de prijs af fabriek van het stel

— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
8208

Messen en snijbladen, voor machines en Vervaardiging waarbij:
voor mechanische toestellen
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produktl
en
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld

ex 8211

8214

Messen (andere dan die bedoeld bij post Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
8208), ook indien getand, zaksnoeimes- onder een andere post dan die van het produkt
sen daaronder begrepen
worden ingedeeld. Lemmeten en handvatten van
onedel metaal mogen evenwel worden gebruikt
Ander messenmakerswerk (bij voorbeeld tondeuses, hakmessen en dergelijke slagers- en keukenmessen, briefopeners); gereedschap (nagelvijltjes
daaronder begrepen) voor manicure of
voor pedicure, ook indien in stellen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Handvatten van onedel metaal
mogen evenwel worden gebruikt
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ex 8306
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Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen, taartscheppen, vismessen en botermesjes, suikertangen en dergelijke artikelen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Handvatten van onedel metaal
mogen evenwel worden gebruikt

Beeldjes en andere versieringsvoorwer- Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
pen van onedel metaal
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. De andere materialen van post
8306 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt
dan 30 % van de prijs af fabriek van het produkt

ex hoofdstuk 84 Kernreactoren, stoomketels, machines, Vervaardiging waarbij:
toestellen en mechanische werktuigen,
alsmede delen daarvan, met uitzondering van die welke vallen onder de
volgende posten of delen van posten
waarvoor de regels hieronder uiteengezet zijn: 8403, ex 8404, 8406 tot en met
8409, 8412, 8415, 8418, 8425 tot en met
8430, ex 8431, 8444 tot en met 8447,
ex 8448, 8452, 8456 tot en met 8466,
8469 tot en met 8472, 8480, ex 8483,
8484 en 8485
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
8403 en
ex 8404

Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij post 8402, en
hulptoestellen voor deze ketels voor
centrale verwarming

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan post 8403 of 8404
worden ingedeeld. Materialen die worden ingedeeld onder post 8403 of 8404 mogen evenwel
worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde
ervan, samen genomen, niet meer bedraagt dan
5 % van de prijs af fabriek van het produkt

8406

Stoomturbines en andere dampturbines

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

8407

Zuigermotoren met vonkontsteking, Vervaardiging waarbij de waarde van alle gewankelmotoren daaronder begrepen
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

8408

Zuigermotoren met zelfontsteking (die- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gesel- en semi-dieselmotoren)
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

8409

Delen waarvan kan worden onderkend Vervaardiging waarbij de waarde van alle gedat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
bestemd zijn voor motoren bedoeld bij van de prijs af fabriek van het produkt
post 8407 of 8408

8412

Andere motoren en andere krachtma- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gechines
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

8415

Machines en apparaten voor de regeling Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevan het klimaat in besloten ruimten, bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
bestaande uit een door een motor van de prijs af fabriek van het produkt
aangedreven ventilator en elementen
voor het wijzigen van de temperatuur
en de vochtigheid van de lucht, die
waarmee de vochtigheid van de lucht
niet afzonderlijk kan worden geregeld
daaronder begrepen
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Koelkasten, vrieskasten en andere ma- Vervaardiging waarbij:
chines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek, al dan niet elektrisch
werkend; warmtepompen, andere dan
klimaatregelingstoestellen bedoeld bij
post8415
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

8425 t/m
8428

Hef-, hijs-, laad- en losmachines en Vervaardiging waarbij:
-toestellen, alsmede machines en toestellen voor het hanteren van goederen
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen van post 8431 slechts tot maximaal 5 van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt

8429

8430

Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers), laadschoppen, wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines, met eigen beweegkracht:
— wegwalsen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

— andere

Vervaardiging waarbij:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen van post 8431 slechts tot maximaal 5 van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt

Andere machines en toestellen voor het Vervaardiging waarbij:
afgraven, egaliseren, schrapen, delven,
aanstampen van of boren in grond,
mineralen of ertsen; heimachines en
machines voor het uittrekken van heipalen; sneeuwruimers
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen van post 8431 slechts tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt

ex 8431

Delen van wegwalsen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt
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(1)

8444 t/m
8447
ex 8448

8452

(2)

(3)

Machines van deze posten, bestemd om Vervaardiging waarbij de waarde van alle gete worden gebruikt in de textielindustrie bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt
Hulpmachines en hulptoestellen voor de Vervaardiging waarbij de waarde van alle gemachines bedoeld bij de posten 8444 en bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
8445
van de prijs af fabriek van het produkt
Naaimachines, andere dan de naaimachines voor het boekbindersbedrijf bedoeld bij post 8440; meubelen, onderstellen en kappen, speciaal ontworpen
voor naaimachines; naalden voor naaimachines:
— naaimachines

Vervaardiging waarbij:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— de waarde van alle niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn gebruikt bij het monteren
van de kop, zonder motor, niet meer
bedraagt dan de waarde van de gebruikte
materialen van oorsprong
en
— de draadspannings-, haak- en zigzagmechanismen reeds van oorsprong zijn

— andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

8456 t/m
8466

Gereedschapswerktuigen en machines Vervaardiging waarbij de waarde van alle geen hun delen en toebehoren, bedoeld bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
bij de posten 8456 tot en met 8466
van de prijs af fabriek van het produkt

8469
8470
8471
8472

Kantoormachines en -toestellen (bij Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoorbeeld schrijfmachines, rekenmachi- bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
nes, automatische gegevensverwer- van de prijs af fabriek van het produkt
kende machines, duplicators, hechtmachines)

8480

Vormkasten voor gieterijen; modelpla- Vervaardiging waarbij de waarde van alle geten voor gietvormen; modellen voor bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
gietvormen; gietvormen en andere vor- van de prijs af fabriek van het produkt
men voor metalen (andere dan gietvormen voor ingots), voor metaalcarbiden, voor glas, voor minerale stoffen,
voor rubber of voor kunststof

ex 8483

Rollagerassen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

8484

Metalloplastische pakking; stellen of Vervaardiging waarbij de waarde van alle geassortimenten van pakkingringen en bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
andere pakkingstukken, van verschil- van de prijs af fabriek van het produkt
lende samenstelling, in zakjes, in enveloppen of in dergelijke bergingsmiddelen; mechanische afdichtingen

8485

Delen van machines of van toestellen, Vervaardiging waarbij de waarde van alle geniet genoemd of niet begrepen onder bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
andere posten van dit hoofdstuk en niet van de prijs af fabriek van het produkt
voorzien van elektrische verbindingsstukken, van elektrisch geïsoleerde delen, van spoelen, van contacten of van
andere elektrotechnische delen
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(1)

(2)

(3)

ex hoofdstuk 85 Elektrische machines, apparaten, uitrus- Vervaardiging waarbij:
tingsstukken, 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; met uitzondering van die
welke vallen onder de volgende posten
of delen van posten waarvoor de regels
hieronder worden uiteengezet: 8501,
8502, ex 8504, ex 8517, ex 8518, 8519
tot en met 8529, 8535 tot en met 8537,
8542 en 8544 tot en met ex 8548
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
8501

Elektromotoren en elektrische genera- Vervaardiging waarbij:
toren, andere dan generatoraggregaten
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen van post 8503 slechts tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt

8502

Elektrische generatoraggregaten en ro- Vervaardiging waarbij:
terende omvormers
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen van de posten 8501 en 8503
mogen worden gebruikt op voorwaarde dat
de waarde ervan, samen genomen, niet meer
bedraagt dan 5 % van de prijs af fabriek van
het produkt

ex 8504

Voedingseenheden van de soort gebruikt Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoor automatische gegevensverwer- bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
kende machines
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 8517

Videofoontoestellen

ex 8518

Microfoons en statieven daarvoor; luid- Vervaardiging waarbij:
sprekers, ook indien gemonteerd in een
klankkast; elektrische audiofrequentversterkers; elektrische geluidsversterkers

Vervaardiging waarbij:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— binnen de hierboven gestelde beperking, de
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld, slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt, en
— de waarde van alle gebruikte niet van
oorsprong zijnde materialen niet meer
bedraagt dan de waarde van de gebruikte
materialen van oorsprong
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(1)

(2)

ex 8518 (vervolg)

8519

(3)

— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— binnen de hierboven gestelde beperking, de
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld, slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt, en
— de waarde van alle gebruikte niet van
oorsprong zijnde materialen niet meer
bedraagt dan de waarde van de gebruikte
materialen van oorsprong
Platenspelers, elektrogrammofoons, Vervaardiging waarbij:
cassettespelers en andere toestellen voor
het weergeven van geluid, niet uitgerust
voor het opnemen van geluid
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt,
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

8520

Toestellen voor het opnemen van geluid Vervaardiging waarbij:
op magneetbanden en andere toestellen
voor het opnemen van geluid, ook
indien uitgerust voor het weergeven
van geluid
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

8521

Video-opname- en videoweergaveappa- Vervaardiging waarbij:
raten
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

8522

Delen en toebehoren waarvan kan Vervaardiging waarbij de waarde van alle geworden onderkend dat zij uitsluitend bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
of hoofdzakelijk zijn bestemd voor de van de prijs af fabriek van het produkt
toestellen en apparaten bedoeld bij de
posten 8519 tot en met 8521

8523

Dragers, geprepareerd voor het opne- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gemen van geluid of voor dergelijke bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
doeleinden, doch waarop niet is opge- van de prijs af fabriek van het produkt
nomen, andere dan de goederen bedoeld
bij hoofdstuk 37

8524

Grammofoonplaten, banden en andere
dragers voor het opnemen van geluid of
voor dergelijke doeleinden, waarop is
opgenomen, galvanische vormen en
matrijzen voor het maken van platen
daaronder begrepen, andere dan de
goederen bedoeld bij hoofdstuk 37:
— galvanische vormen en matrijzen Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoor het maken van platen
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt
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(1)

8524 (vervolg)

8525

(2)

— andere

(3)

Vervaardiging waarbij:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen van post 8523 slechts tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt

Zendtoestellen voor radiotelefonie, ra- Vervaardiging waarbij:
diotelegrafie, radio-omroep of televisie,
ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of
het weergeven van geluid; televisiecamera’s; videocamera’s voor stilstaand
beeld (zogenaamde still image videocamera’s) en andere videocamera-opnametoestellen
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— binnen de hierboven gestelde beperking, de
materialen van post 8529 slechts tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

8526

Radartoestellen, toestellen voor radio- Vervaardiging waarbij:
navigatie en toestellen voor radioafstandsbediening
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— binnen de hierboven gestelde beperking, de
materialen van post 8529 slechts tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

8527

Ontvangtoestellen voor radiotelefonie, Vervaardiging waarbij:
radiotelegrafie of radio-omroep, ook
indien in dezelfde kast gecombineerd
met een toestel voor het opnemen of het
weergeven van geluid of met een uurwerk
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— binnen de hierboven gestelde beperking, de
materialen van post 8529 slechts tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorspron
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(1)

8528

(2)

(3)

Ontvangtoestellen voor televisie, ook Vervaardiging waarbij:
indien met ingebouwd ontvangtoestel
voor radio-omroep of toestel voor het
opnemen of het weergeven van geluid of
van beelden; videomonitors en videoprojectietoestellen
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— binnen de hierboven gestelde beperking, de
materialen van post 8529 slechts tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

8529

Delen waarvan kan worden onderkend
dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk
bestemd zijn voor de toestellen bedoeld
bij de posten 8525 tot en met 8528:
—

uitsluitend of hoofdzakelijk be- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gestemd voor video-opname- en bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
-weergaveapparaten
van de prijs af fabriek van het produkt

— andere

8535 en
8536

Vervaardiging waarbij:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— binnen de hierboven gestelde beperking, de
materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde
post als het produkt niet meer bedraagt dan
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

Toestellen voor het inschakelen, uit- Vervaardiging waarbij:
schakelen, omschakelen, aansluiten of
verdelen van of voor het beveiligen
tegen elektrische stroom
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking, de
materialen van post 8538 slechts tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt

8537

Borden, panelen, kasten en dergelijke, Vervaardiging waarbij:
voorzien van twee of meer toestellen
bedoeld bij post 8535 of 8536, voor
elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom, ook indien
voorzien van instrumenten of toestellen
bedoeld bij hoofdstuk 90, alsmede toestellen voor numerieke besturing, andere dan de schakelapparaten bedoeld
bij post 8517
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(1)

(2)

8537 (vervolg)

8542

(3)

— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking, de
materialen van post 8538 slechts tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt
Elektronische geïntegreerde schakelin- Vervaardiging waarbij:
gen en micro-assemblages
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking, de
materialen van post 8541 of 8542 slechts tot
maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt

8544

Draad, kabels (coaxiale kabels daaron- Vervaardiging waarbij de waarde van alle geder begrepen) en andere geleiders van bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
elektriciteit, geïsoleerd (ook indien ge- van de prijs af fabriek van het produkt
vernist of gelakt — zogenaamd emaildraad — of anodisch geoxideerd), ook
indien voorzien van verbindingsstukken; optische-vezelkabel bestaande uit
individueel omhulde vezels, ook indien
elektrische geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukken

8545

Koolelektroden, koolborstels, koolspit- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gesen voor lampen, koolstaven voor ele- bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
menten of batterijen en andere artikelen van de prijs af fabriek van het produkt
voor grafiet of andere koolstof, ook
indien verbonden met metaal, voor
elektrisch gebruik

8546

Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de Vervaardiging waarbij de waarde van alle gestof waarvan zij zijn vervaardigd
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

8547

Isolerende werkstukken, geheel van Vervaardiging waarbij de waarde van alle geisolerend materiaal dan wel voorzien bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van daarin bij het gieten, persen, enz. van de prijs af fabriek van het produkt
aangebrachte eenvoudige metalen verbindingsstukken (bij voorbeeld nippels
met schroefdraad), voor elektrische
machines, toestellen of installaties,
andere dan de isolatoren bedoeld bij
post 8546; isolatiebuizen en verbindingsstukken daarvoor, van onedel metaal, inwendig geïsoleerd

ex 8548

— elektrische delen van machines, Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevan apparaten of van toestellen, bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
niet genoemd of niet begrepen van de prijs af fabriek van het produkt
onder andere posten van dit hoofdstuk
—

gebruikte elektrische elementen, Vervaardiging waarbij:
gebruikte elektrische batterijen en
gebruikte elektrische accumulatoren
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
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(1)

(2)

(3)

8601 t/m
8607

Locomotieven en rollend materieel, Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoor spoor- en tramwegen, alsmede bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
delen daarvan
van de prijs af fabriek van het produkt

8608

Vast materieel voor spoor- en tram- Vervaardiging waarbij:
wegen; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor
verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens en voor vliegvelden; delen daarvan
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt

8609

Containers en dergelijke laadkisten Vervaardiging waarbij de waarde van alle ge(tankcontainers daaronder begrepen), bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
ingericht en uitgerust voor het vervoer van de prijs af fabriek van het produkt
met ongeacht welk vervoermiddel

ex hoofdstuk 87 Automobielen, tractors, rijwielen, mo- Vervaardiging waarbij de waarde van alle getorrijwielen en andere voertuigen voor bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
vervoer over land, alsmede delen en van de prijs af fabriek van het produkt
toebehoren daarvan, met uitzondering
van die welke vallen onder de volgende
posten of delen van posten waarvoor de
regels hieronder worden uiteengezet:
8709 tot en met 8711, ex 8712, 8715
en 8716
8709

Transportwagens met eigen beweeg- Vervaardiging waarbij:
kracht, niet voorzien van een hefsysteem, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslagplaatsen, op haventerreinen of op vliegvelden, voor het vervoer
van goederen over korte afstanden;
trekkers van de soort gebruikt voor het
trekken van perronwagentjes; delen
daarvan
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt

8710

Gevechtswagens en pantserauto’s, ook Vervaardiging waarbij:
indien met bewapening; delen daarvan
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt

8711

Motorrijwielen en rijwielen met hulp- Vervaardiging waarbij:
motor, ook indien met zijspan; zijspanwagens
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(1)

(2)

8711 (vervolg)

ex 8712

(3)

— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong
Tweewielige fietsen zonder kogellagers Vervaardiging uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 8714

8715

Kinderwagens en delen daarvan

Vervaardiging waarbij:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt

8716

Aanhangwagens en opleggers; andere Vervaardiging waarbij:
voertuigen zonder eigen beweegkracht;
delen daarvan
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt

8803

Delen van de toestellen bedoeld bij de Vervaardiging waarbij de waarde van alle geposten 8801 en 8802
bruikte materialen van post 8803 niet meer
bedraagt dan 5 % van de prijs af fabriek van
het produkt

8804

Valschermen (bestuurbare valschermen
en vliegschermen daaronder begrepen)
en rotochutes; delen en toebehoren
daarvan:

8805

hoofdstuk 89

— rotochutes

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met inbegrip van andere materialen
van post 8804

— andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 8804 niet meer
bedraagt dan 5 % van de prijs af fabriek van
het produkt

Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen;
deklandingstoestellen en dergelijke;
toestellen voor vliegoefeningen op de
grond; delen daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 8805 niet meer
bedraagt dan 5 % van de prijs af fabriek van
het produkt

Scheepvaart

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Scheepsrompen bedoeld bij
post 8906 mogen evenwel niet worden gebruikt
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(1)

(2)

(3)

ex hoofdstuk 90 Optische intrumenten, apparaten en Vervaardiging waarbij:
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; delen en toebehoren van
deze instrumenten, apparaten en toestellen, met uitzondering van die welke
vallen onder de volgende posten of
delen van posten waarvoor de regels
hieronder worden uiteengezet: 9001,
9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007,
9011, ex 9014, 9015 tot en met 9017,
ex 9018 en 9024 tot en met 9033
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
9001

Optische vezels en optische-vezelbun- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gedels; optische-vezelkabels, andere dan bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
die bedoeld bij post 8544; platen of van de prijs af fabriek van het produkt
bladen van polariserende stoffen; lenzen
(contactlenzen daaronder begrepen),
prisma’s, spiegels en andere optische
elementen, ongeacht de stof waarvan zij
zijn vervaardigd, niet gemonteerd, andere dan die van niet-optisch bewerkt
glas

9002

Lenzen, prisma’s, spiegels en andere Vervaardiging waarbij de waarde van alle geoptische elementen, ongeacht de stof bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
waarvan zij zijn vervaardigd, gemon- van de prijs af fabriek van het produkt
teerd, voor instrumenten, apparaten en
toestellen, andere dan die van nietoptisch bewerkt glas

9004

Brillen (voor de verbetering van de Vervaardiging waarbij de waarde van alle gegezichtsscherpte, voor het beschermen bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de ogen en andere) en dergelijke van de prijs af fabriek van het produkt
artikelen

ex 9005

Binocles, verrekijkers, astronomische Vervaardiging waarbij:
kijkers, alsmede onderstellen daarvoor;
met uitzondering van astronomische
instrumenten en onderstellen daarvoor
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

ex 9006

Fototoestellen; flitstoestellen en flit- Vervaardiging waarbij:
slampen en -buizen, voor de fotografie,
andere dan flitslampen met elektrische
ontsteking
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(1)

ex 9006 (vervolg)

9007

(2)

(3)

— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de prijs van de gebruikte materialen van
oorsprong
Filmcamera’s en filmprojectietoestellen, Vervaardiging waarbij:
ook indien met ingebouwde geluidsopname- en -weergavetoestellen
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

9011

Optische microscopen, toestellen voor Vervaardiging waarbij:
fotomicrografie, cinefotomicrografie en
microprojectie daaronder begrepen
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

ex 9014

Andere instrumenten, apparaten en toe- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gestellen voor de navigatie
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

9015

Instrumenten, apparaten en toestellen Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoor de geodesie, voor de topografie, bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
voor het landmeten, voor de fotogram- van de prijs af fabriek van het produkt
metrie, voor de hydrografie, voor de
oceanografie, voor de hydrologie, voor
de meteorologie of voor de geofysica,
andere dan kompassen; afstandmeters

9016

Precisiebalansen met een gewichtsge- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoeligheid van 5 centigram of beter, ook bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
indien met gewichten
van de prijs af fabriek van het produkt

9017

Tekeninstrumenten, aftekeninstrumen- Vervaardiging waarbij de waarde van alle geten en rekeninstrumenten (bij voorbeeld bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
tekenmachines, panto-grafen, gradenbo- van de prijs af fabriek van het produkt
gen, passerdozen, rekenlinialen, rekenschijven); handinstrumenten voor lengtemeting (bij voorbeeld maatstokken,
micrometers, schuifmaten, kalibers),
niet genoemd of niet begrepen onder
andere posten van dit hoofdstuk
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(1)

(2)

(3)

ex 9018

— Tandartsstoelen met ingebouwde Vervaardiging uit materialen van om het even
tandheelkundige apparatuur of welke post, met inbegrip van andere materialen
spuwbakken
van post 9018

9024

Machines, apparaten en toestellen voor Vervaardiging waarbij de waarde van alle geonderzoek van de hardheid, de trekvast- bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
heid, de samendrukbaarheid, de rek- van de prijs af fabriek van het produkt
baarheid of andere mechanische eigenschappen van materialen (bij voorbeeld
metaal, hout, textiel, papier, kunststof)

9025

Densimeters, areometers, vochtwegers Vervaardiging waarbij de waarde van alle geen dergelijke drijvende instrumenten, bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
thermometers, pyrometers, barometers, van de prijs af fabriek van het produkt
hygrometers en psychrometers, ook
indien zelfregistrerend; combinaties
van deze instrumenten

9026

Instrumenten, apparaten en toestellen Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoor het meten of het verifiëren van de bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
doorstroming, het peil, de druk of van de prijs af fabriek van het produkt
andere variabele karakteristieken van
vloeistoffen of van gassen (bij voorbeeld doorstromingsmeters, peiltoestellen, manometers, warmteverbruiksmeters), andere dan instrumenten, apparaten en toestellen, bedoeld bij de posten
9014, 9015, 9028 of 9032

9027

Instrumenten, apparaten en toestellen Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoor natuurkundige of scheikundige bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
analyse (bij voorbeeld polarimeters, van de prijs af fabriek van het produkt
refractometers, spectrometers, analysetoestellen voor gassen of voor rook);
instrumenten, apparaten en toestellen
voor het meten of het verifiëren van de
viscositeit, de poreusheid, de uitzetting,
de oppervlaktespanning en dergelijke;
instrumenten, apparaten en toestellen
voor het meten of het verifiëren van
hoeveelheden warmte, geluid of licht
(belichtingsmeters daaronder begrepen); microtomen

9028

Verbruiksmeters en produktiemeters
voor gassen, voor vloeistoffen of voor
elektriciteit, standaardmeters daaronder
begrepen:

9029

— delen en toebehoren

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

— andere

Vervaardiging waarbij:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van de gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van alle gebruikte materialen
van oorsprong

Toerentellers, produktietellers, taxime- Vervaardiging waarbij de waarde van alle geters, kilometertellers, schredentellers en bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
dergelijke; snelheidsmeters en tacho- van de prijs af fabriek van het produkt
meters, andere dan die bedoeld bij de
posten 9014 en 9015; stroboscopen
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(1)

(2)

(3)

9030

Oscilloscopen, spectrumanalysetoestel- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gelen en andere instrumenten, apparaten bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
en toestellen voor het meten of het van de prijs af fabriek van het produkt
verifiëren van elektrische grootheden;
meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor alfa-, bèta- en gammastralen, röntgenstralen, kosmische stralen
en andere ioniserende stralen

9031

Meet- of verificatie-instrumenten, -ap- Vervaardiging waarbij de waarde van alle geparaten, -toestellen en -machines, niet bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
genoemd of niet begrepen onder andere van de prijs af fabriek van het produkt
posten van dit hoofdstuk; profielprojectietoestellen

9032

Automatische regelaars

9033

Delen en toebehoren (niet genoemd of Vervaardiging waarbij de waarde van alle geniet begrepen onder andere posten van bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
dit hoofdstuk) van machines, apparaten, van de prijs af fabriek van het produkt
toestellen, instrumenten of artikelen
bedoeld bij dit hoofdstuk

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex hoofdstuk 91 Uurwerken, met uitzondering van die Vervaardiging waarbij de waarde van alle gewelke vallen onder de volgende posten bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
waarvoor de regels hieronder worden van de prijs af fabriek van het produkt
uiteengezet: 9105, 9109 tot en met
9113:
9105

Wekkers, pendules, klokken en derge- Vervaardiging waarbij:
lijke artikelen met ander uurwerk dan
horloge-uurwerk
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van de gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van alle gebruikte materialen
van oorsprong

9109

Uurwerken, compleet en gemonteerd, Vervaardiging waarbij:
andere dan horloge-uurwerken
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van de gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van alle gebruikte materialen
van oorsprong

9110

Complete uurwerken, niet gemonteerd Vervaardiging waarbij:
of gedeeltelijk gemonteerd (stellen onderdelen); niet-complete uurwerken,
gemonteerd; onvolledige, onafgewerkte
uurwerken („ébauches”)
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder post 9114 zijn ingedeeld slechts tot maximaal 5 % van de prijs
af fabriek van het produkt worden gebruikt

9111

Kasten voor horloges bedoeld bij de Vervaardiging waarbij:
posten 9101 en 9102, alsmede delen
daarvan
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(1)

(2)

9111 (vervolg)

9112

(3)

— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
Kasten voor klokken, voor pendules, Vervaardiging waarbij:
enz., alsmede delen daarvan
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt

9113

Horlogebanden en delen daarvan:
—

van onedel metaal, ook indien Vervaardiging waarbij de waarde van alle geverguld of verzilverd of van onedel bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
metaal geplateerd met edel metaal van de prijs af fabriek van het produkt

— andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

hoofdstuk 92

Muziekinstrumenten; delen en toebe- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gehoren van muziekinstrumenten
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

hoofdstuk 93

Wapens en munitie; delen en toebe- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gehoren daarvan
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

9405

Verlichtingstoestellen (zoeklichten en Vervaardiging waarbij de waarde van alle geschijnwerpers daaronder begrepen) en bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
delen daarvan, elders genoemd noch van de prijs af fabriek van het produk
elders onder begrepen; lichtreclames,
verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, voorzien van een vast
aangebrachte lichtbron, alsmede elders
genoemde noch elders onder begrepen
delen daarvan

9406

Geprefabriceerde bouwwerken

9503

Ander speelgoed; modellen op schaal Vervaardiging waarbij:
en dergelijke modellen voor ontspanning, ook indien bewegend; puzzels van
alle soorten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
ex 9506

Golfclubs

Vervaardiging uit ruw gevormde blokken

ex 9601 en
ex 9602

Werken van dierlijke, plantaardige of Vervaardiging uit „bewerkte” materialen van
minerale stoffen, geschikt om te worden dezelfde post
gesneden
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(1)

ex 9603

(2)

(3)

Bezems en borstels (met uitzondering Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevan stalbezems en dergelijke), met de bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
hand bediende mechanische vegers van de prijs af fabriek van het produkt
zonder motor, verfkussens en verfrollen,
wissers van rubber of van andere
soepele stoffen en kwasten

9605

Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor het schoonmaken van schoeisel of van kleding en
reisnaaigarnituren

9606

Knopen en drukknopen; knoopvormen Vervaardiging waarbij:
en andere delen van knopen of van
drukknopen; knopen in voorwerpsvorm

Elk artikel in het assortiment moet beantwoorden
aan de regel die erop van toepassing zou zijn
indien het geen deel uitmaakte van het assortiment; niet van oorsprong zijnde artikelen mogen
er evenwel in worden opgenomen, op voorwaarde
dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan
15 % van de prijs af fabriek van het assortiment

— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
9608

Kogelpennen; vilt- en merkstiften, alsmede andere pennen met poreuze punt;
vulpennen; doorschrijfpennen; vulpotloden; penhouders, potloodhouders en
dergelijke artikelen; delen (puntbeschermers en klemmen daaronder begrepen) van deze artikelen, andere dan
die bedoeld bij post9609

9612

Inktlinten voor schrijfmachines en der- Vervaardiging waarbij:
gelijke inktlinten, geïnkt of op andere
wijze geprepareerd voor het maken van
afdrukken, ook indien op spoelen of in
cassettes; stempelkussens, ook indien
geïnkt, met of zonder doos

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Schrijfpennen en punten voor
schrijfpennen mogen evenwel worden gebruikt en
de andere, onder dezelfde post ingedeelde
materialen mogen ook worden gebruikt, op
voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 5 % van de prijs af fabriek van
het produkt

— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
ex 9614

Tabakspijpen, pijpekoppen daaronder Vervaardiging uit ébauchons
begrepen

(1) Zie inleidende aantekening 7 bij bijlage 14.
(2) Volgens aantekening 3 bij hoofdstuk 32 behoren deze preparaten tot de soorten die gebruikt worden voor het kleuren
van om het even welk materiaal of die als bestanddeel worden verwerkt bij het vervaardigen van kleurpreparaten, op
voorwaarde dat zij niet onder een andere post in hoofdstuk 32 worden ingedeeld.

(3) Als een „groep” wordt beschouwd om het even welk deel van de omschrijving, voor de post, van de rest gescheiden
door een puntkomma. daaronder begrepen.

(4) In het geval van produkten samengesteld uit materialen die zijn ingedeeld onder de posten 3901 tot en met 3906
enerzijds en de posten 3907 tot en met 3911 anderzijds, is deze beperking alleen van toepassing op die groep materialen
die qua gewicht in het produkt overheerst.
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BIJLAGE 16
BE- OF VERWERKINGEN DIE VAN DE REGIONALE CUMULATIE ZIJN
UITGESLOTEN (APS)
Be- of verwerkingen zoals:
—

het aanzetten van knopen en/of andere soorten sluitingen,

—

het maken van knoopsgaten,

—

het zomen van broeken, mouwen, rokken, japonnen enz.,

—

het zomen van zakdoeken, tafellinnen enz.,

—

het aanbrengen van garnituren en accessoires zoals zakken, labels, merktekens
enz.,

—

het strijken en andere opmaak van kledingsstukken met het oog op de verkoop
of

—

combinaties van dergelijke bewerkingen.
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BIJLAGE 17
CERTIFICAAT VAN OORSPRONG — FORMULIER A
1.

Het certificaat dient overeen te stemmen met het model dat in deze bijlage is
opgenomen. Het is niet verplicht de aantekeningen op de keerzijde van het
certificaat in het Engels of in het Frans aan te brengen. De certificaten zelf
worden in het Engels of in het Frans opgesteld. Indien een certificaat met de hand
wordt ingevuld, moet dit met inkt en in blokletters gebeuren.

2.

De afmetingen van het certificaat zijn 210 × 297 mm waarbij in de lengte een
afwijking van ten hoogste 5 mm minder of 8 mm meer is toegestaan. Het te
gebruiken papier is wit, goed beschrijfbaar en houtvrij, met een gewicht van ten
minste 25 g/m2. Het is voorzien van een groene geguillocheerde onderdruk die
vervalsingen met behulp van mechanische of chemische middelen zichtbaar
maakt.
Als het certificaat verschillende kopieën heeft, moet alleen het eerste exemplaar,
dat het origineel is, van de groene, geguillocheerde onderdruk voorzien zijn.

3.

Elk certificaat is van een al dan niet gedrukt volgnummer voorzien, waardoor het
kan worden geïdentificeerd.

4.

De certificaten waarvan het model in deze bijlage is opgenomen, worden vanaf 1
januari 1996 aanvaard. De certificaten die volgens het vroegere, van 1992
daterende model zijn vervaardigd, mogen echter nog tot en met 31 december 1997
worden voorgelegd.
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BIJLAGE 18
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BIJLAGE 19
LIJST VAN BE- OF VERWERKINGEN VAN MATERIALEN DIE NIET VAN OORSPRONG ZIJN
WAARDOOR HET VERWERKTE PRODUKT HET KARAKTER VAN PRODUKT VAN OORSPRONG VERKRIJGT
(Westelijke Jordaanoever en Gazastrook)

GS-code

Omschrijving

Be- of verwerking van niet van oorsprong zijnde
materialen die het karakter van produkt van oorsprong
verlenen

(1)

(2)

(3)

0201

Vlees van runderen, vers of gekoeld

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met uitzondering van vlees van
runderen, bevroren, bedoeld bij post 0202

0202

Vlees van runderen, bevroren

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met uitzondering van vlees van
runderen, vers of gekoeld, bedoeld bij post 0201

0206

Eetbare slachtafvallen van runderen, Vervaardiging uit materialen van om het even
van varkens, van schapen, van geiten, welke post, met uitzondering van hele dieren
van paarden, van ezels, van muildieren bedoeld bij de posten 0201 tot en met 0205
of van muilezels, vers, gekoeld of
bevroren

0210

Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt;
meel en poeder van vlees of van
slachtafvallen, geschikt voor menselijke
consumptie

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met uitzondering van vlees en
slachtafvallen bedoeld bij de posten 0201 tot en
met 0206 en 0208 of levers van pluimvee bedoeld
bij post 0207

0302 t/m
0305

Vis, met uitzondering van levende vis

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
van hoofdstuk 3 reeds van oorsprong moeten zijn

0402, 0404
ex 0405
0406
0403

Melk en zuivelprodukten, met uitzonde- Vervaardiging uit materialen van om het even
ring van zuivelpasta’s met een vetge- welke post, met uitzondering van melk of room
halte van 39 of meer gewichtspercenten bedoeld bij post 0401 of 0402
doch minder dan 75 gewichtspercenten
Karnemelk, gestremde melk en room, Vervaardiging waarbij:
yoghurt, kefir en andere gegiste of
aangezuurde melk en room, ook indien
ingedikt, met toegevoegde suiker of
andere zoetstoffen, gearomatiseerd of
met toegevoegde vruchten of cacao
— alle gebruikte materialen van hoofdstuk 4
reeds van oorsprong moeten zijn
— alle gebruikte vruchtensappen (met uitzondering van vruchtensappen van ananassen,
lemmetjes, pompelmoezen of pomelo’s) bedoeld bij post 2009 van oorsprong moeten
zijn
en
— de waarde van alle gebruikte materialen van
hoofdstuk 17 niet meer mag bedragen dan
30 % van de prijs af fabriek van het produkt

0408

Vogeleieren uit de schaal en eigeel, Vervaardiging uit materialen van om het even
vers, gedroogd, gestoomd of in water welke post, met uitzondering van vogeleieren
gekookt, in een bepaalde vorm ge- bedoeld bij post 0407
bracht, bevroren of op andere wijze
verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

ex 0502

Bereid haar van varkens of van wilde Reinigen, ontsmetten, sorteren en rechtstrijken
zwijnen
van haar

ex 0506

Beenderen en hoornpitten, ruw

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
van hoofdstuk 2 reeds van oorsprong moeten zijn
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(1)

(2)

(3)

ex 0710 t/m
ex 0713

Groenten voor voedingsdoeleinden, be- Vervaardiging waarbij alle gebruikte groenten
vroren, gedroogd of voorlopig verduur- reeds van oorsprong moeten zijn
zaamd, met uitzondering van de posten
ex 0710 en ex 0711, waarvoor de regels
hierna worden uiteengezet

ex 0710

Suikermaïs (ook indien gestoomd of in Vervaardiging uit suikermaïs, vers of gekoeld
water gekookt), bevroren

ex 0711

Suikermaïs, voorlopig verduurzaamd

0811

Vervaardiging uit suikermaïs, vers of gekoeld

Vruchten, ook indien gestoomd of in
water gekookt, bevroren, al dan niet met
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:
— met toegevoegde suiker

Vervaardiging waarbij de waarde van de gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer mag
bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek van het
produkt

— andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte vruchten
reeds van oorsprong moeten zijn

0812

Vruchten, voorlopig verduurzaamd (bij Vervaardiging waarbij alle gebruikte vruchten
voorbeeld door middel van zwaveldio- reeds van oorsprong moeten zijn
xide of in water waaraan, voor het
voorlopig verduurzamen, zout, zwavel
of andere stoffen zijn toegevoegd), doch
als zodanig niet geschikt voor dadelijke
consumptie

0813

Vruchten, andere dan bedoeld bij de Vervaardiging waarbij alle gebruikte vruchten
posten 0801 tot en met 0806, gedroogd; reeds van oorsprong moeten zijn
mengsels van noten of gedroogde
vruchten, bedoeld bij dit hoofdstuk

0814

Schillen van citrusvruchten en van Vervaardiging waarbij alle gebruikte vruchten
meloenen (watermeloenen daaronder reeds van oorsprong moeten zijn
begrepen), vers, bevroren, gedroogd,
dan wel in water waaraan, voor het
voorlopig verduurzamen, zout, zwavel
of andere stoffen zijn toegevoegd

ex hoofdstuk 11 Produkten van de meelindustrie; mout;
zetmeel; gluten; inuline, met uitzondering van post ex 1106 waarvoor de regel
hierna wordt uiteengezet

Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen,
groenten en planten voor voedingsdoeleinden,
wortels en knollen bedoeld bij post 0714, of
vruchten reeds van oorsprong moeten zijn

ex 1106

Meel, gries en poeder van gedroogde Drogen en malen van zaden van peulgroenten
zaden van peulgroenten bedoeld bij post bedoeld bij post 0708
0713

1301

Gomlak (schellak); gommen, harsen, Vervaardiging waarbij de waarde van alle gegomharsen en oleoharsen (bij voorbeeld bruikte materialen van post 1301 niet meer
balsems), van natuurlijke oorsprong
bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van
het produkt

ex 1302

1501

— Vanille oleohars

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen)
en vet van gevogelte, ander dan dat
bedoeld bij post 0209 of 1503:
— beendervet of afvalvet

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met uitzondering van materialen van
post 0203, 0206 of 0207 of van beenderen
bedoeld bij post 0506
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(1)

1501 (vervolg)

1502

1504

ex 1505
1506

ex 1507 t/m
1515

(2)

— andere

(3)

Vervaardiging uit vlees of eetbare slachtafvallen
van varkens bedoeld bij post 0203 of 0206 of uit
vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee
bedoeld bij 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 materialen van
post 0201, 0202, 0204 of 0206 of van beenderen
bedoeld bij post 0506

— andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte dierlijke
materialen van hoofdstuk 2 reeds van oorsprong
moeten zijn

Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan,
ook indien geraffineerd, doch niet
chemisch gewijzigd:
— vaste fracties

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met inbegrip van andere materialen
van post 1504

— andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte dierlijke
materialen van de hoofdstukken 2 en 3 reeds van
oorsprong moeten zijn

Geraffineerde lanoline

Vervaardiging uit ruw wolvet bedoeld bij post
1505

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:
— vaste fracties

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met inbegrip van andere materialen
van post 1506

— andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte dierlijke
materialen van hoofdstuk 2 reeds van oorsprong
moeten zijn

Plantaardige vette oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd,
doch niet chemisch gewijzigd:
—

vaste fracties, met uitzondering Vervaardiging uit andere materialen van de
van die van jojobaolie
posten 1507 tot en met 1515

— andere, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte plantaardige
materialen reeds van oorsprong moeten zijn

— tungolie, oiticicaolie, myricawas
en japanwas
— oliën voor ander technisch of
industrieel gebruik dan voor de
vervaardiging van produkten voor
menselijke consumptie
ex 1516

Dierlijke en plantaardige vetten en Vervaardiging waarbij alle gebruikte dierlijke en
oliën, alsmede fracties daarvan, op- plantaardige materialen reeds van oorsprong
nieuw veresterd, ook indien geraffi- moeten zijn
neerd, doch niet verder bereid

ex 1517

Vloeibare mengsels, voor menselijke Vervaardiging waarbij alle gebruikte plantaardige
consumptie, van plantaardige oliën be- materialen reeds van oorsprong moeten zijn
doeld bij de posten 1507 tot en met
1515
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(3)

1601

Worst van alle soorten, van vlees, van Vervaardiging uit dieren bedoeld bij hoofdstuk 1
slachtafvallen of van bloed; bereidingen
van deze produkten, voor menselijke
consumptie

1602

Andere bereidingen en conserven, van Vervaardiging uit dieren bedoeld bij hoofdstuk 1
vlees, van slachtafvallen of van bloed

1603

Extracten en sappen van vlees, van vis, Vervaardiging uit dieren bedoeld bij hoofdstuk 1,
van schaaldieren, van weekdieren of van alle gebruikte vis, schaaldieren, weekdieren en
andere ongewervelde waterdieren
andere ongewervelde waterdieren moeten evenwel reeds van oorsprong zijn

1604

Bereidingen en conserven van vis; Vervaardiging waarbij alle gebruikte vis of kuit
kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit reeds van oorsprong moet zijn
kuit

1605

Bereidingen en conserven van schaal- Vervaardiging waarbij alle gebruikte schaaldiedieren, van weekdieren of van andere ren, weekdieren of andere ongewervelde waterongewervelde waterdieren
dieren reeds van oorsprong moeten zijn

ex 1701

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede
chemisch zuivere sacharose, in vaste
vorm, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose
(levulose) daaronder begrepen, in vaste
vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd
en zonder toegevoegde kleurstoffen;
kunsthonig, ook indien met natuurhonig
vermengd; karamel:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer
mag bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek
van het produkt

— chemisch zuivere maltose en che- Vervaardiging uit materialen van om het even
misch zuivere fructose
welke post, met inbegrip van andere materialen
van post 1702
— andere suiker, in vaste vorm, ge- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gearomatiseerd of met toegevoegde bruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer
kleurstoffen
mag bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek
van het produkt
— andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
reeds van oorsprong moeten zijn

ex 1703

Melasse verkregen bij de extractie of de Vervaardiging waarbij de waarde van alle geraffinage van suiker, gearomatiseerd of bruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer
met toegevoegde kleurstoffen
mag bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek
van het produkt

1704

Suikerwerk zonder cacao (witte choco- Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
lade daaronder begrepen)
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld, en de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer
mag bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek
van het produkt

1806

Chocolade en andere bereidingen voor Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
menselijke consumptie die cacao be- onder een andere post dan die van het produkt
vatten
worden ingedeeld, en de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer
mag bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek
van het produkt
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(1)

1901

(2)

(3)

Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of
minder dan 40 gewichtspercenten cacao
bevattend, berekend op een geheel
ontvette basis, elders genoemd noch
elders onder begrepen; bereidingen
voor menselijke consumptie van produkten bedoeld bij de posten 0401 tot
en met 0404, geen of minder dan 5
gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis,
elders genoemd noch elders onder
begrepen:
— moutextract

Vervaardiging uit granen bedoeld bij hoofdstuk
10

— andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld, en de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer
mag bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek
van het produkt

1902

Deegwaren, ook indien gekookt of
gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze
bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; koeskoes, ook indien bereid

Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen (met
uitzondering van harde tarwe), vlees en eetbare
slachtafvallen, vis, schaaldieren of weekdieren
reeds van oorsprong moeten zijn

1903

Tapioca en soortgelijke produkten be- Vervaardiging uit materialen van om het even
reid uit zetmeel, in de vorm van welke post, met uitzondering van aardappelzetvlokken, korrels, parels en dergelijke
meel bedoeld bij post 1108

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen
of door roosteren (bij voorbeeld cornflakes); granen (andere dan maïs), in de
vorm van korrels of in de vorm van
vlokken of van andere bewerkte korrels
(met uitzondering van meel en gries),
voorgekookt of op andere wijze bereid,
elders genoemd noch elders onder
begrepen:
— zonder cacao:

Vervaardiging waarbij:
— alle graansoorten en meel (met uitzondering
van Zea mays indurata en harde tarwe en
derivaten daarvan) geheel en al verkregen
moeten zijn
en
— de waarde van alle gebruikte materialen van
hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30 %
van de prijs af fabriek van het produkt

— cacao bevattend

Vervaardiging uit materialen die niet worden
ingedeeld onder post 1806, en waarbij de waarde
van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17
niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af
fabriek van het produkt

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bak- Vervaardiging uit materialen van om het even
kerswaren, ook indien deze produkten welke post, met uitzondering van materialen van
cacao bevatten; ouwel in bladen, hos- hoofdstuk 11
ties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke produkten van
meel of van zetmeel

2001

Groenten, vruchten en andere eetbare Vervaardiging waarbij alle gebruikte groenten en
plantendelen, bereid of verduurzaamd vruchten reeds van oorsprong moeten zijn
in azijn of azijnzuur

2002

Tomaten, op andere wijze bereid of Vervaardiging waarbij alle gebruikte tomaten
verduurzaamd dan in azijn of azijnuur reeds van oorsprong moeten zijn
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(3)

2003

Paddestoelen en truffels, op andere Vervaardiging waarbij alle gebruikte paddestoewijze bereid of verduurzaamd dan in len en truffels reeds van oorsprong moeten zijn
azijn of azijnzuur

2004 en
2005

Andere groenten, op andere wijze be- Vervaardiging waarbij alle gebruikte groenten
reid of verduurzaamd dan in azijn of reeds van oorsprong moeten zijn
azijnzuur, al dan niet bevroren, andere
dan de produkten bedoeld bij post 2006

2006

— vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen, gekonfijt met
suiker (uitgedropen, geglaceerd of
uitgekristalliseerd)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer
mag bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek
van het produkt

— groenten gekonfijt met suiker (uit- Vervaardiging waarbij alle gebruikte groenten
gedropen, geglaceerd of uitgekris- reeds van oorsprong moeten zijn
talliseerd)
2007

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken
of stoven verkregen, met of zonder
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

2008

Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde
suiker, andere zoetstoffen of alcohol,
elders genoemd noch elders onder
begrepen:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer
mag bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek
van het produkt

— vruchten (noten daaronder begre- Vervaardiging waarbij alle gebruikte vruchten
pen), op andere wijze gekookt dan reeds van oorsprong moeten zijn
door stomen of koken in water,
zonder toegevoegde suiker, bevroren
— noten, zonder toegevoegde suiker Vervaardiging waarbij de waarde van de van
of alcohol
oorsprong zijnde, gebruikte noten en oliehoudende zaden bedoeld bij de posten 0801, 0802 en
1202 tot en met 1207 meer bedraagt dan 60 %
van de prijs af fabriek van het produkt
— andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. De waarde van alle gebruikte
materialen van hoofdstuk 17 mag evenwel niet
meer bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek
van het produkt

ex 2009

Ongegiste vruchtensappen (druivemost
daaronder begrepen), zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. De waarde van alle gebruikte
materialen van hoofdstuk 17 mag evenwel niet
meer bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek
van het produkt

ex 2101

Gebrande cichorei, alsmede extracten, Vervaardiging waarbij alle gebruikte cichorei
essences en concentraten daarvan
reeds van oorsprong moet zijn

ex 2103

— sausen en preparaten voor sausen; Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
samengestelde kruiderijen en der- onder een andere post dan die van het produkt
gelijke produkten:
worden ingedeeld. Mosterdmeel en bereide
mosterd mogen evenwel worden gebruikt

ex 2103

— bereide mosterd

2104

Vervaardiging uit mosterdmeel

preparaten voor soep of voor bouillon;
bereide soep en bouillon:
— bereide soep en bouillon

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met uitzondering van groenten,
bereid of verduurzaamd, bedoeld bij de posten
2002 tot en met 2005
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2104 (vervolg)

— samengestelde gehomogeniseerde De regel voor de post waaronder het produkt zou
produkten voor menselijke con- worden ingedeeld, indien het onverpakt werd
sumptie
aangeboden, is van toepassing

ex 2106

Suikerstroop, gearomatiseerd of met Vervaardiging waarbij de waarde van alle getoegevoegde kleurstoffen
bruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer
bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het
produkt

ex 2106

Samengestelde alcoholhoudende prepa- Vervaardiging uit materialen van om het even
raten, andere dan op basis van reuk- welke post, met uitzondering van druiven of alle
stoffen, van de soort gebruikt voor de van druiven afkomstige materialen
vervaardiging van dranken

2201

Water, natuurlijk of kunstmatig mine- Vervaardiging waarbij al het gebruikte water
raalwater en spuitwater daaronder be- reeds van oorsprong moet zijn
grepen, zonder toegevoegde suiker of
andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd; ijs en sneeuw

2202

Water, mineraalwater en spuitwater
daaronder begrepen, met toegevoegde
suiker of andere zoetstoffen dan wel
gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bij post
2009

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. De waarde van alle gebruikte
materialen van hoofdstuk 17 mag evenwel niet
meer bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek
van het produkt en alle gebruikte ongegiste
vruchtesappen (andere dan vruchtesappen van
ananassen, lemmetjes, pompelmoezen of pomelo’s) moeten reeds van oorsprong zijn

ex 2204

Wijn van verse druiven, wijn waaraan Vervaardiging uit andere druivemost
alcohol is toegevoegd daaronder begrepen, en druivemost met toegevoegde
alcohol

2205
ex 2207
ex 2208 en
ex 2209

De volgende produkten die van druiven Vervaardiging uit materialen van om het even
afkomstige materialen bevatten:
welke post, met uitzondering van druiven of alle
van druiven afkomstige materialen

— vermout en andere wijn van verse
druiven, bereid met aromatische
planten of met aromatische stoffen
— ethylalcohol en gedistilleerde dranken, ook indien gedenatureerd;
gedistilleerde dranken, likeuren en
andere dranken die gedistilleerde
alcohol bevatten
— natuurlijke tafelazijn
ex 2208

Whisky met een alcohol-volumegehalte Vervaardiging waarbij de waarde van alle op
van minder dan 50 % vol
basis van graan vervaardigde gedistilleerde
dranken niet meer bedraagt dan 15 % van de
prijs af fabriek van het produkt

ex 2303

Afvallen van maïszetmeelfabrieken Vervaardiging waarbij alle gebruikte maïs reeds
(met uitzondering van ingedikt zwelwa- van oorprong moet zijn
ter), met een gehalte aan proteïnen,
berekend op droge stof, van meer dan
40 gewichtspercenten

ex 2306

Perskoeken en andere vaste afvallen, Vervaardiging waarbij alle gebruikte olijven
verkregen bij de winning van olijfolie, reeds van oorsprong moeten zijn
met een gehalte aan olijfolie van meer
dan 3 %

2309

Bereidingen van de soort gebruikt voor Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen,
het voederen van dieren
suiker of melasse, vlees of melk reeds van
oorsprong moeten zijn

2402

Sigaren, cigarillo’s en sigaretten, van Vervaardiging waarbij ten minste 70 gewichtstabak of van tabakssurrogaten
percenten van de ruwe en niet tot verbruik
bereide tabak of afvallen van tabak bedoeld bij
post 2401 reeds van oorsprong moeten zijn
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(3)

ex 2403

Rooktabak

Vervaardiging waarbij ten minste 70 gewichtspercenten van de ruwe en niet tot verbruik
bereide tabak of afvallen van tabak bedoeld bij
post 2401 reeds van oorsprong moeten zijn

ex 2504

Natuurlijk kristallijn grafiet, met ver- Verrijking van het koolstofgehalte, het zuiveren
rijkt koolstofgehalte, gezuiverd en ge- en malen van ruw kristallijn grafiet
malen

ex 2515

Marmer, enkel gesneden door zagen, Zagen, splijten en dergelijke van marmer (zelfs
splijten en dergelijke, in blokken of indien reeds gezaagd), met een dikte van meer
platen van vierkante of rechthoekige dan 25 cm
vorm, met een dikte van niet meer dan
25 cm

ex 2516

Graniet, porfier, basalt, zandsteen en Zagen, splijten en dergelijke van natuursteen
andere natuursteen voor de steenhou- (zelfs indien reeds gezaagd), met een dikte van
werij of voor het bouwbedrijf, in blok- meer dan 25 cm
ken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, enkel gesneden door
zagen, splijten of op dergelijke wijze,
met een dikte van niet meer dan 25 cm

ex 2518

Dolomiet, gesinterd of gebrand

Sinteren of branden van niet gesinterd of gebrand
dolomiet

ex 2519

Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet), fijngemaakt in hermetisch gesloten recipiënten, en magnesiumoxide,
ook indien zuiver, met uitzondering van
gesmolten magnesia of doodgebrande
magnesia (gesinterd)

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet) mag evenwel worden gebruikt

ex 2520

Tandtechnisch gips

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produk

ex 2524

Asbestvezels

Vervaardiging uit asbestmineralen (asbestconcentraat)

ex 2525

Micapoeder

Malen van mica en van afval van mica

ex 2530

Verfaarden, gebrand of fijngemaakt

Branden of malen van verfaarden

ex 2707

Oliën waarin het gewicht van de Raffinagebewerkingen en/of een of meer aangearomatische bestanddelen dat van de wezen behandelingen (1)
niet-aromatische bestanddelen overtreft,
zijnde soortgelijke produkten als minerale oliën verkregen bij het distilleren
van hoge-temperatuur-steenkoolteer, die
voor 65 % of meer van hun volume
distilleren bij een temperatuur van
250 °C of minder (mengels van benzol
en van benzine daaronder begrepen),
bestemd om te worden gebruikt als
motorbrandstof of als andere brandstof
of
andere behandelingen waarbij alle gebruikte
materialen onder een andere tariefpost dan die
van het produkt worden ingedeeld. Materialen
ingedeeld onder dezelfde post als het produkt
mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde
dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 2709
2710 t/m
2712

Ruwe oliën uit bitumineuze mineralen

Droge distillatie van bitumineuze mineralen

Aardolie en olie uit bitumineuze mine- Raffinagebewerkingen en/of een of meer aangeralen, andere dan ruwe; preparaten die wezen behandelingen (1)
70 of meer gewichtspercenten aardolie
of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door
deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen
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(1)

2710 t/m 2712
(vervolg)

(2)

Aardgas en andere gasvormige kool- of
waterstoffen
aseline; paraffine, microkristallijne was
uit aardolie, slack wax, zokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was
en dergelijke door synthese of op andere
wijze verkregen produkten, ook indien
gekleurd

2713 t/m
2715

(3)

andere behandelingen waarbij alle gebruikte
materialen onder een andere tariefpost dan die
van het produkt worden ingedeeld. Materialen
ingedeeld onder dezelfde post als het produkt
mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde
dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

Petroleumcokes, petroleumbitumen en Raffinagebewerkingen en/of een of meer aangeandere residuen van aardolie of van olie wezen behandelingen (1)
uit bitumineuze mineralen
Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; of
bitumineuze leisteen en bitumineus
zand; asfaltiet en asfaltsteen
Bitumineuze mengsels van natuurlijk
asfalt, van natuurlijk bitumen, van
petroleumbitumen, van minerale teer
of van minerale teerpek

andere behandelingen waarbij alle gebruikte
materialen onder een andere tariefpost dan die
van het produkt worden ingedeeld. Materialen
ingedeeld onder dezelfde post als het produkt
mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde
dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex hoofdstuk 28 Anorganische chemische produkten;
anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve
elementen, van zeldzame aardmetalen
en van isotopen, met uitzondering van
de posten ex 2811 en ex 2833, waarvoor
de regels hierna uiteengezet worden

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

ex 2811

Zwaveltrioxide

Vervaardiging uit zwaveldioxide

ex 2833

Aluminiumsulfaat

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex hoofdstuk 29 Organische chemische produkten, met
uitzondering van de posten ex 2901,
ex 2905, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933
en 2934, waarvoor de regels hierna
worden uiteengezet:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

ex 2901

Acyclische koolwaterstoffen gebruikt Raffinagebewerkingen en/of een of meer aangeals motorbrandstof of als andere brand- wezen behandelingen (1)
stof
of
andere behandelingen waarbij alle gebruikte
materialen onder een andere tariefpost dan die
van het produkt worden ingedeeld. Materialen
ingedeeld onder dezelfde post als het produkt
mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde
dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 2902

Cycloalkanen en cycloalkenen (andere
dan azulenen), benzeen, tolueen, xyleen, bestemd om te worden gebruikt als
motorbrandstof of als andere brandstof

Raffinagebewerkingen en/of een of meer aangewezen behandelingen (1)
of
andere behandelingen waarbij alle gebruikte
materialen onder een andere tariefpost dan die
van het produkt worden ingedeeld. Materialen
ingedeeld onder dezelfde post als het produkt
mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde
dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs fabriek van het produkt
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(1)

ex 2905

2915

ex 2932

(2)

(3)

Metaalalcoholaten van alcohol bedoeld Vervaardiging uit materialen van om het even
bij deze post en van ethanol en glycerol welke post, andere materialen van post 2905
daaronder begrepen. Metaalalcoholaten van deze
post mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt
dan 20 % van de prijs af fabriek van het produkt
Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitroen nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post. De waarde van alle gebruikte
materialen van de posten 2915 en 2916 mag
evenwel niet meer bedragen dan 20 % van de
prijs af fabriek van het produkt

— inwendige ethers, alsmede halo- Vervaardiging uit materialen van om het even
geen-, sulfo-, nitro- en nitrosode- welke post. De waarde van alle gebruikte
rivaten daarvan
materialen van post 2909 mag evenwel niet meer
bedragen dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt
— cyclische acetalen en inwendige Vervaardigen uit materialen van om het even
hemiacetalen, alsmede halogeen-, welke post
sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten
daarvan

2933

Heterocyclische verbindingen met uit- Vervaardiging uit materialen van om het even
sluitend één of meer stikstofatomen als welke post. De waarde van alle gebruikte
hetero-atoom
materialen van de posten 2932 en 2933 mag
evenwel niet meer bedragen dan 20 % van de
prijs af fabriek van het produkt

2934

Nucleïnzuren en zouten daarvan; andere Vervaardiging uit materialen van om het even
heterocyclische verbindingen
welke post. De waarde van alle gebruikte
materialen van de posten 2932, 2933 en 2934
mag evenwel niet meer bedragen dan 20 % van
de prijs af fabriek van het produkt

ex hoofdstuk 30 Farmaceutische produkten met uitzondering van de posten 3002, 3003 en
3004 waarvoor de regels hierna worden
uiteengezet:

3002

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid
voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen;
sera van geïmmuniseerde dieren of
personen, alsmede andere bloedfracties
en gewijzigde immunologische produkten, al dan niet verkregen door middel
van biotechnologische processen; vaccins, toxinen, culturen van micro-organismen (andere dan gist) en dergelijke
produkten:
— produkten bestaande uit twee of
meer bestanddelen die voor therapeutisch of profylactisch gebruik
zijn vermengd of ongemengde
produkten voor dit gebruik, aangeboden in afgemeten hoeveelheden
of gereed voor de verkoop in het
klein

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, andere materialen van post 3002
daaronder begrepen. De materialen van deze
omschrijving mogen eveneens worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

— andere:
— menselijk bloed

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, andere materialen van post 3002
daaronder begrepen. De materialen van deze
omschrijving mogen eveneens worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt
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(1)

3002 (vervolg)

(2)

— dierlijk bloed, bereid voor thera- Vervaardiging uit materialen van om het even
peutisch of profylactisch gebruik welke post, andere materialen van post 3002
daaronder begrepen. De materialen van deze
omschrijving mogen eveneens worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt
— bloedfracties, andere dan sera van
geïmmuniseerde dieren of personen, hemoglobine en serumglobuline

—

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, andere materialen van post 3002
daaronder begrepen. De materialen van deze
omschrijving mogen eveneens worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

hemoglobine, bloedglobuline en Vervaardiging uit materialen van om het even
serumglobuline
welke post, andere materialen van post 3002
daaronder begrepen. De materialen van deze
omschrijving mogen eveneens worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

— andere

3003 en
3004

(3)

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, andere materialen van post 3002
daaronder begrepen. De materialen van deze
omschrijving mogen eveneens worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

Geneesmiddelen (andere dan produkten Vervaardiging waarbij:
bedoeld bij de posten 3002, 3005 en
3006)
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld. Materialen van de posten 3003
of 3004 mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de waarde ervan samen niet
meer bedraagt dan 20 % van de prijs af
fabriek van het produkt

ex hoofdstuk 31 Meststoffen, met uitzondering van post Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
ex 3105, waarvoor de regel hierna onder een andere post dan die van het produkt
uiteengezet wordt:
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt
ex 3105

Minerale of chemische meststoffen die Vervaardiging waarbij:
twee of drie van de vruchtbaarmakende
elementen stikstof, fosfor en kalium
bevatten; andere meststoffen; produkten
bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of
in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van
niet meer dan 10 kg, met uitzondering
van:
— natriumnitraat

— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt

— calciumcyaanamide

en
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(1)

ex 3105 (vervolg)

(2)

— kaliumsulfaat

(3)

— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld. Materialen van dezelfde post
mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek
van het produkt

— magnesiumkaliumsulfaat
ex hoofdstuk 32 Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; pigmenten en
andere kleur- en verfstoffen; verf en
vernis; mastiek; inkt, met uitzondering
van de posten ex 3201 en 3205, waarvoor de regels hierna uiteengezet worden:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

ex 3201

Tannine (looizuur), alsmede zouten, Vervaardiging uit looiextracten van plantaardige
ethers, esters en andere derivaten daar- oorsprong
van

3205

Verflakken; preparaten op basis van Vervaardiging uit materialen van om het even
verflakken, bedoeld bij aantekening 3 welke post, met uitzondering van de materialen
van de posten 3203, 3204 en 3205. Materialen
bij dit hoofdstuk (2)
ingedeeld onder post 3205 mogen evenwel
worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde
ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af
fabriek van het produkt

ex hoofdstuk 33 Etherische oliën en harsaroma’s; parfumerieën, toiletartikelen en kosmetische
produkten, met uitzondering van de
posten ex 3301, ex 3302 en ex 3306
waarvoor de regels hierna uiteengezet
worden:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

ex 3301

Etherische oliën (ook indien daaruit de
terpenen zijn afgesplitst), vast of vloeibaar; harsaroma’s; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in
vette oliën, in was of in dergelijke
stoffen, verkregen door enfleurage of
door maceratie; terpeenhoudende bijprodukten, afgesplitst uit etherische
oliën; gedistilleerd aromatisch water
en waterige oplossingen van etherische
oliën

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, andere materialen van een verschillende groep (3) daaronder begrepen. Materialen
van dezelfde „groep” mogen evenwel worden
gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet
meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek
van het produkt

ex 3302

Bereidingen die alle essentiële aroma- Vervaardiging uit materialen van om het even
tische stoffen van een bepaalde drank welke post, met uitzondering van druiven of alle
bevatten
van druiven afkomstige materialen

ex 3306

Garens gebruikt voor het schoonmaken Vervaardiging uit:
tussen de tanden (floszijde)
— natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd,
noch anderszins bewerkt voor het spinnen
— chemische materialen of textielmassa
of
— stoffen voor het vervaardigen van papier

ex hoofdstuk 34 Zeep, organische tensioactieve produkten ; wasmiddelen, smeermiddelen,
kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke
artikelen, modelleerpasta’s, tandtechnische waspreparaten en tandtechnische
preparaten op basis van gebrande gips,
met uitzondering van de posten ex 3403
en ex 3404, waarvoor de regels hierna
worden uiteengezet

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt
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(1)

(2)

(3)

ex 3403

Smeermiddelen bevattende minder dan Raffinagebewerkingen en/of een of meer aange70 gewichtspercenten aardolie of olie wezen behandelingen (1)
uit bitumineuze mineralen
of
andere behandelingen waarbij alle gebruikte
materialen onder een andere tariefpost dan die
van het produkt worden ingedeeld. Materialen
ingedeeld onder dezelfde post als het produkt
mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde
dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 3404

Kunstwas en was bereid op basis van
paraffine, van was uit aardolie of uit
bitumineuze materialen en van paraffinehoudende residuen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere tariefpost dan die van het
produkt worden ingedeeld. Materialen ingedeeld
onder dezelfde post als het produkt mogen
evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de
waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 % van de
prijs af fabriek van het produkt

ex hoofdstuk 35 Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm;
enzymen, met uitzondering van de
posten 3505 en ex 3507, waarvoor de
regels hierna uiteengezet worden:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

3505

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel
(bij voorbeeld voorgegelatineerd of
veresterd zetmeel); lijm op basis van
zetmeel, van dextrine of van ander
gewijzigd zetmeel:
— door ethervorming of door ver- Vervaardiging uit materialen van om het even
estering gewijzigd zetmeel
welke post, andere materialen van post 3505
daaronder begrepen
— andere

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met uitzondering van de materialen
van post 1108

ex 3507

Bereidingen van enzymen, elders ge- Vervaardiging waarbij de waarde van alle genoemd noch elders onder begrepen
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

hoofdstuk 36

Kruit en springstoffen; pyrotechnische Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
artikelen; lucifers; vonkende legerin- onder een andere post dan die van het produkt
gen; ontvlambare stoffen
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

ex hoofdstuk 37 Produkten voor fotografie en cinematografie, met uitzondering van de posten
3701, 3702 en 3704, waarvoor de regels
hierna uiteengezet worden:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

3701

Fotografische platen en vlakfilm, licht- Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
gevoelig, onbelicht, van andere stoffen onder een andere post dan post 3702 of dan die
dan papier, karton of textiel; vlakfilm van het produkt worden ingedeeld
voor „direkt-klaar”-fotografie, lichtgevoelig, onbelicht, ook indien in cassette

3702

Fotografische film, lichtgevoelig, onbe- Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
licht, op rollen, van andere stoffen dan onder een andere post dan post 3701 of 3702
papier, karton of textiel; film voor worden ingedeeld
„direct-klaar”-fotografie, op rollen,
lichtgevoelig, onbelicht

3704

Fotografische platen, film, papier, kar- Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
ton en textiel, belicht doch niet ont- onder een andere post dan de posten 3701 tot en
wikkeld
met 3704 worden ingedeeld
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(1)

(2)

ex hoofdstuk 38 Diverse produkten van de chemische
industrie, met uitzondering van de
posten ex 3801, ex 3803, ex 3805,
ex 3807, ex 3807, 3808 tot en met
3814, 3818 tot en met 3820, 3822,
ex 3823 en 3824 waarvoor de regels
hierna worden uiteengezet:
ex 3801

(3)

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

— colloïdaal grafiet gedispergeerd in Vervaardiging waarbij de waarde van alle geolie en semicolloïdaal grafiet; bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
koolstofpasta’s voor elektroden
van de prijs af fabriek van het produkt
— grafiet in de vorm van pasta’s,
bestaande uit een mengsel van
meer dan 30 gewichtspercenten
grafiet en minerale oliën

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 3403 niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van
het produkt

ex 3803

Geraffineerde tallolie

Raffineren van ruwe tallolie

ex 3805

Sulfaatterpentijnolie, gezuiverd

Zuivering, inhoudende het distilleren en het
raffineren van ruwe sulfaatterpentijnolie

ex 3806

Gomesters

Vervaardiging uit harszuren

ex 3807

Houtteerpek

Distillatie van houtteer

ex 3811

Bereide additieven voor smeerolie, die Vervaardiging waarbij de waarde van de onder
aardolie of olie uit bitumineuze mate- post 3811 ingedeelde gebruikte materialen niet
rialen bevatten
meer mag bedragen dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt

3808 t/m
3814, 3818
t/m 3820,
3822 en
3824

Diverse produkten van de chemische Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
industrie:
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen die onder dezelfde
post zijn ingedeeld mogen evenwel worden
gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan
niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af
fabriek van het produkt
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(1)

(2)

(3)

3808 t/m 3814, — de hierna vermelde produkten be3818 t/m 3820,
doeld bij post 3824:
3822 en 3824
— bereide bindmiddelen voor
(vervolg)
gietvormen of voor gietkernen op basis van natuurlijke
harshoudende produkten
— nafteenzuren en niet in water
oplosbare zouten daarvan; esters van nafteenzuren
— sorbitol, andere dan die bedoeld bij post 2905
— petroleumsulfonaten, met uitzondering van petroleumsulfonaten van alkalimetalen,
ammonium of ethanolaminen;
thiofeenhoudende sulfonzuren van oliën uit bitumineuze
mineralen, alsmede zouten
daarvan
— ionenwisselaars
— gasbinders (getters) voor
elektrische lampen en vacuumbuizen
— gealkaliseerde ijzeroxiden
voor het zuiveren van gas
— ammoniakwaters en gaszuiveringsmassa, verkregen bij het
zuiveren van lichtgas
— sulfonafteenzuren en niet in
water oplosbare zouten daarvan; esters van sulfonafteenzuren
— foezelolie en dippelolie
— mengsels van zouten met verschillende anionen
— kopieerpasta’s op basis van
gelatine, ook indien op een
onderlaag van papier of textiel
— andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 3823

Industriële vetalcoholen

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met inbegrip van vetzuren van post
3823

ex 3901 t/m
3915

Kunststof in primaire vormen, resten en
afval van kunststof:
—

toegevoegde homopolymerisatie- Vervaardiging waarbij:
produkten
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van de gebruikte materialen van
hoofdstuk 39 niet meer bedraagt dan 20 %
van de prijs af fabriek van het produkt (4)

— andere

Vervaardiging waarbij de waarde van de gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van
het produkt (4)
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(1)

3916 t/m
3921

(2)

(3)

Halffabrikaten van kunststof:
— platte produkten, verder bewerkt
dan alleen aan de oppervlakte of in
andere dan rechthoekige of vierkante vorm gesneden; andere produkten, verder bewerkt dan alleen
aan de oppervlakte

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet meer
bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het
produkt (4)

— andere:
—

toegevoegde homopolymerisatie- Vervaardiging waarbij:
produkten
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van de gebruikte materialen van
hoofdstuk 39 niet meer bedraagt dan 20 %
van de prijs af fabriek van het produkt (4)

3922 t/m
3926
ex 4001

— andere

Vervaardiging waarbij de waarde van de gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van
het produkt (4)

Artikelen van kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

Gelamineerde platen van crêperubber Lamineren van vellen crêperubber
voor zolen

4005

Bereide rubber, niet gevulkaniseerd, in Vervaardiging waarbij de waarde van alle geprimaire vormen of in platen, vellen of bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
strippen
van de prijs af fabriek van het produkt

4012

Gebruikte of van een nieuw loopvlak Vervaardiging uit materialen van om het even
voorziene luchtbanden van rubber; mas- welke post, met uitzondering van die van de
sieve of halfmassieve banden, verwis- posten 4011 en 4012
selbare loopvlakken voor banden en
velglinten, van rubber

ex 4017

Werken van geharde rubber

ex 4102

Onthaarde huiden en vellen van schapen Schapenhuiden en -vellen ontdoen van hun wol

4104 t/m
4107

Vervaardiging uit geharde rubber

Leder, alsmede voorgelooide onthaarde Herlooien van voorgelooid leder
vellen en huiden, ander dan leder
bedoeld bij post 4108 of 4109
of
vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld

4109

ex 4302

Lakleder, gelamineerd lakleder daaron- Vervaardiging uit leder van de posten 4104 tot en
der begrepen; gemetalliseerd leder
met 4107, op voorwaarde dat de waarde ervan
niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
Pelterijen, gelooid of anderszins bereid,
samengevoegd:
— banen, zakken, vierkanten, kruisen Bleken of verven, naast snijden en samenvoegen
en dergelijke vormen
van niet-samengevoegde, gelooide of anderszins
bereide pelterijen
— andere

4303

Vervaardiging uit niet-samengevoegde, gelooide
of anderszins bereide pelterijen

Kleding, kledingtoebehoren en andere Vervaardiging uit niet-samengevoegde, gelooide
artikelen, van bont
of anderszins bereide pelterijen bedoeld bij post
4302
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(1)

(2)

(3)

ex 4403

Hout, enkel vierkant behakt of vierkant Vervaardiging uit hout, onbewerkt, ook indien
bezaagd
ontschorst of ruw behakt of ontdaan van het spint

ex 4407

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, Schaven, schuren of aaneenvoegen door middel
dan wel gesneden of geschild, ge- van een vingerlasverbinding
schaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding, met een dikte van meer dan
6 mm

ex 4408

Fineer en hout in platen voor de Aanbrengen van een verbinding, schaven, schuvervaardiging van triplex- en multiplex- ren of aaneenvoegen door middel van een
hout, met een dikte van niet meer dan vingerlasverbinding
6 mm, waarin een verbinding is gemaakt, alsmede ander hout, overlangs
gezaagd of gesneden of geschild, met
een dikte van niet meer dan 6 mm,
geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding

4409

—

hout (niet-ineengezette plankjes Schuren of aaneenvoegen door middel van een
voor parketvloeren daaronder be- vingerlasverbinding
grepen), waarvan ten minste een
zijde over de gehele lengte is
geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met Vverbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of met
vingerlasverbinding

— staaflijst

In profiel frezen of vormen

ex 4410 t/m
ex 4413

Staaflijst van hout, voor meubelen, voor In profiel frezen of vormen
lijsten, voor binnenhuisversiering, voor
het wegwerken van elektrische leidingen (groeflatjes en afdekprofielen) en
voor dergelijke doeleinden

ex 4415

Pakkisten, kratten, trommels en derge- Vervaardiging uit niet op maat gezaagde planken
lijke complete verpakkingsmiddelen,
van hout

ex 4416

Vaten, kuipen, tobben en ander kuipers- Vervaardiging uit duighout, ook indien gezaagd
werk, alsmede delen daarvan, van hout op beide hoofdvlakken, doch niet verder bewerkt

ex 4418

— schrijnwerk en timmerwerk, voor Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
bouwwerken, van hout
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Panelen met cellenstructuur en
dakspanen mogen evenwel worden gebruikt
— staaflijst

ex 4421

4503

In profiel frezen of vormen

Hout geschikt gemaakt voor de vervaar- Vervaardiging uit hout van om het even welke
diging van lucifers; houten schoenpin- post, met uitzondering van houtdraad bedoeld bij
nen
post 4409
Werken van natuurkurk

Vervaardiging uit natuurkurk bedoeld bij post
4501

ex 4811

Papier en karton, enkel gelijnd, gelini- Vervaardiging uit stoffen voor het vervaardigen
eerd of geruit
van papier bedoeld bij hoofdstuk 47

4816

Carbonpapier, zelfkopiërend papier en Vervaardiging uit stoffen voor het vervaardigen
ander papier voor het maken van door- van papier bedoeld bij hoofdstuk 47
slagen en overdrukken (ander dan dat
van post 4809), complete stencils en
offsetplaten, van papier, ook indien
verpakt in dozen

4817

Enveloppen, postbladen, briefkaarten Vervaardiging waarbij
(andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten, van papier of van
karton; assortimenten van papierwaren
voor correspondentie in dozen, in omslagen en in dergelijke verpakkingen,
van papier of van karton
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(1)

(2)

4817 (vervolg)

(3)

— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt

ex 4818

Closetpapier

Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier bedoeld bij hoofdstuk 47

ex 4819

Dozen, zakken, hoezen en andere ver- Vervaardiging waarbij:
pakkingsmiddelen van papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen
van cellulosevezels
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt

ex 4820

Blocnotes

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 4823

Ander papier en karton, alsmede andere Vervaardiging uit materialen voor het vervaardicellulosewatten en vliezen van cellulo- gen van papier bedoeld bij hoofdstuk 47
sevezels, op maat gesneden

4909

Prentbriefkaarten en andere gedrukte Vervaardiging uit materialen die niet zijn ingebriefkaarten; gedrukte kaarten met per- deeld onder de posten 4909 en 4911
soonlijke wensen of mededelingen, ook
indien geïllustreerd of met garneringen,
al dan niet met enveloppe

4910

Kalenders van alle soorten, gedrukt,
kalenderblokken daaronder begrepen:
— kalenders van de „eeuwigdurende” Vervaardiging waarbij:
soort en kalenders met een verwisselbaar blok op voetstuk van
andere stoffen dan papier of karton
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— andere

ex 5003

5501 t/m
5507

Vervaardiging uit materialen die niet zijn ingedeeld onder de posten 4909 en 4911

Afval van zijde (cocons ongeschikt om Kaarden of kammen van afval van zijde
te worden afgehaspeld, afval van garen
en rafelingen daaronder begrepen), gekaard of gekamd
Synthetische of kunstmatige stapelve- Vervaardiging uit chemische materialen of texzels
tielmassa

ex hoofdstuk 50 Garens, monofilamenten en draad:
t/m 55

ex hoofdstuk 50 Weefsels:
t/m 55

Vervaardiging uit (5):
— natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd,
noch anderszins bewerkt voor het spinnen,
— chemische materialen of textielmassa,
of
— stoffen voor het vervaardigen van papier
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(1)

(2)

(3)

ex hoofdstuk 50 — elastische weefsels voorzien van Vervaardiging uit eendraadgaren (5)
t/m 55 (verrubberdraad
volg)
— andere

Vervaardiging uit (5):
— kokosgaren
— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
— chemische materialen of textielmassa
of
— papier
of
bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals
wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren,
ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en
noppen), op voorwaarde dat de waarde van de
gebruikte niet-bedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het
produkt

ex hoofdstuk 56 Watten, vilt en gebonden textielvlies; Vervaardiging uit (5):
speciale garens; bindgaren, touw en
kabel, alsmede werken daarvan, met
uitzondering van de posten 5602, 5604,
5605 en 5606, waarvoor de regels
hierna worden uiteengezet:
— kokosgaren
— natuurlijke vezelss
— chemische materialen of textielmassa
of
— stoffen gebruikt voor het vervaardigen van
papier
5602

Vilt, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen:
— naaldgetouwvilt

Vervaardiging uit (5):
— natuurlijke vezels
of
— chemische materialen of textielmassa
Echter:
— polypropyleenfilamentgarens bedoeld bij
post 5402
— polypropyleenvezels bedoeld bij post 5503
of 5506
of
— polypropyleenkabels bedoeld bij post 5501
waarvan de titer in alle gevallen van één enkel
filament of vezel minder dan 9 decitex bedraagt,
mogen worden gebruikt, op voorwaarde dat de
waarde ervan niet meer bedraagt dan 40 % van de
prijs af fabriek van het produkt

— andere

Vervaardiging uit (5):
— natuurlijke vezels
— van caseïnevezels vervaardigde kunstmatige
stapelvezels
of
— chemische materialen of textielmassa
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(1)

5604

(2)

(3)

Draad en koord van rubber, omwoeld of
omvlochten met textiel; textielgarens,
alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of
5405, geïmpregneerd, bekleed, bedekt
of ommanteld met rubber of met kunststof:
— draad en koord, van rubber, om- Vervaardiging uit niet omwoeld of omvlochten
woeld of omvlochten met textiel
draad en koord, van gevulkaniseerde rubber
— andere

5605

Vervaardiging uit (5):
— natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd,
noch anderszins bewerkt voor het spinnen
— chemische materialen of textielmassa
of
— stoffen voor het vervaardigen van papier

Metaalgarens, ook indien omwoeld, be- Vervaardiging uit (5):
staande uit textielgarens, of strippen en
artikelen van dergelijke vorm bedoeld
bij post 5404 of 5405, verbonden met
metaaldraad, -strippen of -poeder, dan
wel bedekt met metaal
— natuurlijk vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
— chemische materialen of textielmassa
of
— stoffen voor het vervaardigen van papier

5606

Omwoeld garen, alsmede strippen en Vervaardiging uit (5):
artikelen van dergelijke vorm bedoeld
bij post 5404 of 5405, omwoeld, andere
dan die bedoeld bij post 5605 en andere
dan omwoeld paardehaar (crin); chenillegaren; kettingsteekgaren (zogenaamd
chainettegaren)
— natuurlijk vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
— chemische materialen of textielmassa
of
— stoffen voor het vervaardigen van papier

hoofdstuk 57

Tapijten:
— van naaldgetouwvilt

Vervaardiging uit (5):
— natuurlijke vezels
of
— chemische materialen of textielmassa
Echter:
— polypropyleenfilamentgarens bedoeld bij
post 5402
— polypropyleenvezels bedoeld bij post 5503
of 5506
of
— polypropyleenkabels bedoeld bij post 5501d
waarvan de titer in alle gevallen van één enkel
filament of vezel minder dan 9 decitex bedraagt,
mogen worden gebruikt, op voorwaarde dat de
waarde ervan niet meer bedraagt dan 40 % van de
prijs af fabriek van het produkt
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(1)

hoofdstuk 57
(vervolg)

(2)

(3)

— van ander vilt

Vervaardiging uit (5):
— natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd,
noch anderszins bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassa

— andere

Vervaardiging uit (5):
— kokosgaren
— synthetische of kunstmatige filamentgarens
— natuurlijke vezels
of
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen

ex hoofdstuk 58 Speciale weefsels; getufte textielstoffen; kant; tapisserieën; passementwerk;
borduurwerk, met uitzondering van de
posten 5805 en 5810; de regel voor post
5810 wordt hierna uiteengezet:
— elastische weefsels (met rubber- Vervaardiging uit eendraadgaren (5)
draad verbonden
— andere

Vervaardiging uit (5):
— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassa
of
bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of van afwerking (zoals
wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren,
ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en
noppen), op voorwaarde dat de waarde van de
gebruikte, niet-bedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het
produkt

5810

Borduurwerk, aan het stuk, in banden of Vervaardiging waarbij de waarde van alle gein de vorm van motieven
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

5901

Weefsels bedekt met lijm of met Vervaardiging uit garen
zetmeelachtige stoffen, van de soort
gebruikt voor het boekbinden, voor het
kartonneren, voor foedraalwerk of voor
dergelijk gebruik; calqueerlinnen en
tekenlinnen; schilderdoek; stijflinnen
(buckram) en dergelijke weefsels van
de soort gebruikt voor steunvormen van
hoeden

5902

Bandenkoordweefsel („tyre cord fabric”) van garens met een hoge sterktegraad van nylon of van andere polyamiden, van polyesters of van viscoserayon:
— bevattende niet meer dan 90 ge- Vervaardiging uit garen
wichtspercenten textielstoffen
— andere

5903

Vervaardiging uit chemische materialen of textielmassa

Weefsels, geïmpregneerd, bekleed of Vervaardiging uit garen
bedekt met, dan wel met inlagen van
kunststof, andere dan die bedoeld bij
post 5902
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(1)

(2)

(3)

5904

Linoleum, ook indien in bepaalde vorm Vervaardiging uit garen (5)
gesneden; vloerbedekking, bestaande
uit een deklaag of een bekleding op
een drager van textiel, ook indien in
bepaalde vorm gesneden

5905

Wandbekleding van textielstof:
— geïmpregneerd, bekleed of bedekt Vervaardiging uit garen
met, dan wel met inlagen van
rubber, kunststoffen of andere materialen
— andere

Vervaardiging uit (5):
— kokosgaren
— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassa
of
bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of van afwerking (zoals
wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren,
ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en
noppen), op voorwaarde dat de waarde van de
gebruikte, niet bedrukte weefsels niet meer
bedraagt dan 47,5 % van de prijs af fabriek van
het produkt

5906

Gegummeerde weefsels, andere dan die
bedoeld bij post 5902:
— brei- en haakwerk

Vervaardiging uit (5):
— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassa

— andere weefsels, vervaardigd uit Vervaardiging uit chemische materialen
synthetische filamentgarens bevattende meer dan 90 gewichtspercenten textielstoffen
— andere
5907

ex 5908
5909 t/m
5911

Vervaardiging uit garen

Weefsels, anderszins geïmpregneerd, Vervaardiging uit garen
bekleed of bedekt; beschilderd doek
voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio’s of voor dergelijk
gebruik
Gloeikousjes, geïmpregneerd

Vervaardiging uit rond gebreide buisjes

Artikelen, voor technisch gebruik, van
textielstoffen:
— polijstschijven, andere dan die van Vervaardiging uit garens of uit afval van weefsels
vilt bedoeld bij post 5911
of lompen en vodden bedoeld bij post 6310
— andere

Vervaardiging uit (5):
— kokosgaren
— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassa
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(1)

(2)

hoofdstuk 60

Brei- en haakwerk aan het stuk

hoofdstuk 61

Kleding en kledingtoebehoren van breiof haakwerk

(3)

Vervaardiging uit (5):
— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassa

— verkregen door aaneennaaien of Vervaardiging uit garen (6)
anderszins aaneenzetten van twee
of meer stukken brei- of haakwerk
die hetzij op maat zijn gesneden of
direct in vorm zijn verkregen
— andere

Vervaardiging uit (5):
— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassa

ex hoofdstuk 62 Kleding en kledingtoebehoren, andere Vervaardiging uit garen (6)
dan van brei- of haakwerk, met uitzondering van de posten ex 6202,
ex 6206, ex 6206, ex 6209, ex 6210,
6213, 6214, ex 6216 en ex 6217, waarvoor de regels hierna worden uiteengezet
ex 6202,
ex 6209,
ex 6209 en
ex 6217

Dames-, meisjes- en babykleding, als- Vervaardiging uit garen (6)
mede ander geconfectioneerd kledingtoebehoren, geborduurd
of
vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel, op
voorwaarde dat de waarde van het gebruikte nietgeborduurde weefsel niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt (6)

ex 6210,
ex 6216 en
ex 6217

Vuurbestendige uitrustingen van weef- Vervaardiging uit garen (6)
sel bedekt met een folie van met
aluminium verbonden polyester
of
vervaardiging uit weefsel zonder deklaag, op
voorwaarde dat de waarde van het gebruikte
weefsel zonder deklaag niet meer bedraagt dan
40 % van de prijs af fabriek van het produkt (6)

6213 en
6214

Zakdoeken, sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers,
voiles en dergelijke artikelen:
— geborduurd

Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren (6) (5)
of
vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel, op
voorwaarde dat de waarde van het gebruikte nietgeborduurde weefsel niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt (6)

— andere

Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren (6) (5)
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(1)

ex 6217

6301 t/m
6304

(2)

(3)

— Tussenvoeringen voor kragen en Vervaardiging waarbij:
omslagen
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
Dekens, beddelinnen, gordijnen, vitrages en andere artikelen voor stoffering:
— van vilt of gebonden textielvlies

Vervaardiging uit (5):
— natuurlijke vezels
of
— chemische produkten of textielmassa

— andere
— geborduurd

Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren (5)
of
vervaardiging uit niet-geborduurdweefsel (ander
dan van brei- of haakwerk), op voorwaarde dat de
waarde van het gebruikte niet-geborduurde weefsel niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt

— andere

Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren (5)

6305

Zakken voor verpakkingsdoeleinden

Vervaardiging uit (5):
— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassa

6306

Dekkleden en zonneschermen voor
winkelpuien en dergelijke; tenten; zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden; kampeerartikelen:
— van gebonden textielvlies

Vervaardiging uit (5):
— natuurlijke vezels
of
— chemische produkten of textielmassa

— andere

Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren

6307

Andere geconfectioneerde artikelen, pa- Vervaardiging waarbij de waarde van alle getronen voor kleding daaronder begrepen bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt (7)

6308

Stellen of assortimenten, bestaande uit
weefsel en garen, ook indien met
toebehoren, voor de vervaardiging van
tapijten, van tapisserieën, van geborduurde tafelkleden en servetten of van
dergelijke artikelen van textiel, opgemaakt voor de verkoop in het klein

Elk bestanddeel van het stel of assortiment moet
beantwoorden aan de regel die ervoor zou gelden
indien het niet in het stel of assortiment was
opgenomen. Niet van oorsprong zijnde artikelen
mogen evenwel gebruikt worden, op voorwaarde
dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan
15 % van de prijs af fabriek van het stel of het
assortiment

6401 t/m
6405

Schoeisel

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met uitzondering van de samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of
met andere binnendelen, bedoeld bij post 6406

6503

Hoeden en andere hoofddeksels, van Vervaardiging uit garen of textielvezels (6)
vilt, vervaardigd van hoedvormen (cloches) of van schijfvormige „plateaux”,
bedoeld bij post 6501, ook indien
gegarneerd
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6505

Hoeden en andere hoofddeksels, van Vervaardiging uit garen of textielvezels (6)
brei- en haakwerk of vervaardigd van
kant, van vilt of van andere textielprodukten (aan het stuk, maar niet in
stroken), ook indien gegarneerd; haarnetjes, ongeacht van welke stof, ook
indien gegarneerd

6601

Paraplu’s en parasols (wandelstokpara- Vervaardiging waarbij de waarde van alle geplu’s, tuinparasols en dergelijke artike- bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
len daaronder begrepen)
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 6803

Werken van leisteen of van samengekit Vervaardiging uit bewerkte leisteen
leigruis

ex 6812

Werken van asbest; werken van meng- Vervaardiging uit bewerkte asbestvezels of
sels samengesteld met asbest of met mengsels, samengesteld met asbest of met asbest
en magnesiumcarbonaat
asbest en magnesiumcarbonaat

ex 6814

Bewerkt mica en werken van mica, Vervaardiging uit bewerkt mica (met inbegrip van
geagglomereerd of gereconstitueerd mi- geagglomereerd of gereconstitueerd mica)
ca daaronder begrepen, ook indien op
een drager van papier, van karton of van
andere stoffen

7006

Glas bedoeld bij post 7003, 7004 of Vervaardiging uit materialen van post 7001
7005, gebogen, met schuin geslepen
randen, gegraveerd, van gaten voorzien,
geëmailleerd of op andere wijze bewerkt, doch niet omlijst noch met
andere stoffen verbonden

7007

Veiligheidsglas, bestaande uit geharde Vervaardiging uit materialen van post 7001
glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte
glasplaten

7008

Meerwandig glas voor isoleringsdoel- Vervaardiging uit materialen van post 7001
einden

7009

Spiegels van glas, ook indien omlijst, Vervaardiging uit materialen van post 7001
achteruitkijkspiegels daaronder begrepen

7010

Flessen, flacons, bokalen, potten, buis- Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
jes, ampullen en andere bergingsmidde- onder een andere post dan die van het produkt
len, van glas, voor vervoer of voor worden ingedeeld
verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas
of
slijpen van glaswerk, op voorwaarde dat de
waarde van het niet geslepen glas niet meer
bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het
produkt

7013

Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
kantoorgebruik, voor binnenhuisversie- onder een andere post dan die van het produkt
ring of voor dergelijk gebruik, andere worden ingedeeld
dan bedoeld bij post 7010 of 7018
of
slijpen van glaswerk, op voorwaarde dat de
waarde van het niet geslepen glaswerk niet meer
bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het
produkt
of
versieren met de hand (met uitzondering van
zijdezeefdruk) van met de hand geblazen glaswerk, op voorwaarde dat de waarde van het met
de hand geblazen glaswerk niet meer bedraagt
dan 50 % van de prijs af fabriek van het produkt
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ex 7019

Werken (andere dan garens) van glas- Vervaardiging uit:
vezels
— ongekleurde lonten, rovings en garens
of
— glaswol

ex 7101

Echte of gekweekte parels, in stellen, Vervaardiging waarbij de waarde van alle getijdelijk aaneengeregen met het oog op bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
het vervoer
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 7102
ex 7103 en
ex 7104

Bewerkte natuurlijke, synthetische of Vervaardiging uit onbewerkte edelstenen of halfgereconstrueerde edelstenen of half- edelstenen
edelstenen

ex 7106
ex 7108 en
ex 7110

Edele metalen:

— onbewerkt

Vervaardiging uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 7106, 7108 of 7110
of
de elektrolytische, thermische of chemische
scheiding van edele metalen van post 7106,
7108 of 7110
of
de legering van edele metalen van post 7106,
7108 of 7110, onderling of met onedele metalen

— halfbewerkt of in poedervorm

Vervaardiging uit onbewerkte edele metalen

ex 7107
ex 7109 en
ex 7111

Metalen geplateerd met edele metalen, Vervaardiging uit metalen geplateerd met edele
halfbewerkt
metalen, onbewerkt

7116

Werken van echte of gekweekte parels, Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevan natuurlijke, synthetische of gere- bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
construeerde edelstenen of halfedelste- van de prijs af fabriek van het produkt
nen

7117

Fancybijouterieën

7207

Halffabrikaten van ijzer of van niet- Vervaardiging uit materialen van de posten 7201,
gelegeerd staal
7202, 7203, 7204 of 7205

7208 t/m
7216

Gewalste platte produkten, walsdraad, Vervaardiging uit ijzer of niet-gelegeerd staal, in
staven en profielen van ijzer of van niet- ingots of in andere primaire vormen, bedoeld bij
gelegeerd staal
post 7206

7217

Draad van ijzer of van niet-gelegeerd Vervaardiging uit halffabrikaten bedoeld bij post
staal
7207

ex 7218
7219 t/m
7222

Halffabrikaten, gewalste platte produk- Vervaardiging uit roestvrij staal, in ingots of in
ten, walsdraad, staven en profielen van andere primaire vormen, bedoeld bij post 7218
roestvrij staal

7223

Draad van roestvrij staal

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld
of
vervaardiging uit delen van onedel metaal, niet
geplateerd of bedekt met edele metalen, op
voorwaarde dat de waarde van alle gebruikte
materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de
prijs af fabriek van het produkt

Vervaardiging uit halffabrikaten van roestvrij
staal bedoeld bij post 7218

ex 7224
7225 t/m
7227

Halffabrikaten, gewalste platte produk- Vervaardiging uit ander gelegeerd staal, in ingots
ten, walsdraad, van ander gelegeerd of in andere primaire vormen, bedoeld bij post
staal
7224

7228

Staven en profielen van ander gelegeerd Vervaardiging uit gelegeerd of niet-gelegeerd
staal; holle staven voor boringen van staal, in ingots of in andere primaire vormen,
gelegeerd of van niet-gelegeerd staal
bedoeld bij post 7206, 7218 of 7224

7229

Draad van ander gelegeerd staal

Vervaardiging uit halffabrikaten van ander gelegeerd staal bedoeld bij post 7224
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ex 7301

Damwandprofielen van ijzer of van Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post
staal
7206

7302

Bestanddelen van spoorbanen, van giet- Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post
ijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven 7206
(rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken,
wisselstangen en andere bestanddelen
van kruisingen en wissels, dwarsliggers,
lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en
dwarsstangen en andere bestanddelen,
voor het leggen, het verbinden of het
bevestigen van rails

7304
7305 en
7306

Buizen, pijpen en holle profielen, van Vervaardiging uit materialen van post 7206,
ijzer (ander dan gietijzer) of van staal 7207, 7218 of 7224

7308

Constructiewerken en delen van constructiewerken (bij voorbeeld bruggen,
brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten
en andere masten, pijlers, kolommen,
kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels,
luiken, balustraden), van gietijzer, van
ijzer of van staal, andere dan de
geprefabriceerde bouwwerken bedoeld
bij post 9406; platen, staven, profielen,
buizen en dergelijke, van gietijzer, van
ijzer of van staal, gereedgemaakt voor
gebruik in constructiewerken Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het
produkt worden ingedeeld. Gelaste profielen bedoeld bij post 7301 mogen
evenwel niet worden gebruikt

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Gelaste profielen bedoeld bij
post 7301 mogen evenwel niet worden gebruikt

ex 7315

Sneeuwkettingen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 7315 niet meer
bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van
het produkt

ex 7322

Radiatoren voor centrale verwarming, Vervaardiging waarbij de waarde van alle geniet-elektrisch verwarmd
bruikte materialen van post 7322 niet meer
bedraagt dan 5 % van de prijs af fabriek van
het produkt

ex hoofdstuk 74 Koper en werken van koper, met Vervaardiging waarbij:
uitzondering van de posten 7401 tot en
met 7405; de regel voor post ex 7403
wordt hierna uiteengezet
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
ex 7403

Koperlegeringen, ruw

Vervaardiging uit geraffineerd koper, ruw, of
resten en afval van koper

ex hoofdstuk 75 Nikkel en werken van nikkel, met Vervaardiging waarbij:
uitzondering van de posten 7501 tot en
met 7503
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
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ex hoofdstuk 76 Aluminium en werken van aluminium, Vervaardiging waarbij:
met uitzondering van de posten 7601,
7602 en ex 7616; de regels voor de
posten ex 7601 en ex 7616 worden
hierna uiteengezet
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
ex 7601

— aluminiumlegeringen, ruw

Vervaardiging uit niet-gelegeerd aluminium of
resten en afval

— „extra zuiver” aluminium (ISO nr. Vervaardiging uit niet-gelegeerd aluminium (ISO
AL 99,99)
nr. AL 99,8)
ex 7616

Werken van aluminium, andere dan Vervaardiging waarbij:
metaaldoek (metaaldoek zonder eind
daaronder begrepen), metaalgaas en
traliewerk, van aluminiumdraad, uit
plaatgaas, verkregen door het uitrekken
van plaat- of bandaluminium
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld. Metaaldoek (metaaldoek zonder
eind daaronder begrepen), metaalgaas en
traliewerk, van aluminiumdraad, uit plaatgaas, verkregen door het uitrekken van
plaat- of bandaluminium mogen echter
worden gebruikt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt

ex hoofdstuk 78 Lood en werken van lood, met uitzonde- Vervaardiging waarbij:
ring van de posten 7801 en 7802; de
regel voor post 7801 wordt hierna
uiteengezet
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
7801

Ruw lood:
— geraffineerd lood

Vervaardiging uit werklood

— andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Resten en afval bedoeld bij
post 7802 mogen evenwel niet worden gebruikt

ex hoofdstuk 79 Zink en werken van zink, met uitzonde- Vervaardiging waarbij:
ring van de posten 7901 en 7902; de
regel voor post 7901 wordt hierna
uiteengezet
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
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Ruw zink

(3)

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Resten en afval bedoeld bij
post 7902 mogen evenwel niet worden gebruikt

ex hoofdstuk 80 Tin en werken van tin, met uitzondering Vervaardiging waarbij:
van de posten 8001, 8002 en 8007; de
regel voor post 8001 wordt hierna
uiteengezet
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
8001

Ruw tin

Vervaardiging waarbij alle materialen onder een
andere post dan die van het produkt worden
ingedeeld. Resten en afval bedoeld bij post 8002
mogen evenwel niet worden gebruikt

ex hoofdstuk 81 Andere onedele metalen, bewerkt; wer- Vervaardiging waarbij de waarde van alle mateken van deze stoffen
rialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post als
het produkt niet meer bedraagt dan 50 % van de
prijs af fabriek van het produkt
8206

Stellen, bestaande uit gereedschap van
twee of meer van de posten 8202 tot en
met 8205, opgemaakt voor de verkoop
in het klein

8207

Verwisselbaar gereedschap voor al dan Vervaardiging waarbij:
niet mechanisch handgereedschap of
voor gereedschapswerktuigen (bij voorbeeld voor het stampen, stansen, draadtappen, draadsnijden, boren, ruimen,
kotteren, frezen, draaien, vastschroeven), daaronder begrepen trekstenen of
trekmatrijzen en pers- of extrusiematrijzen voor het bewerken van metalen,
alsmede grond- en gesteenteboren

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan de posten 8202 tot en
met 8205 worden ingedeeld. Gereedschap bedoeld bij de posten 8202 tot en met 8205 kan
opgenomen worden in het stel, op voorwaarde dat
de waarde ervan niet meer bedraagt dan 15 % van
de prijs af fabriek van het stel

— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
8208

Messen en snijbladen, voor machines en Vervaardiging waarbij:
voor mechanische toestellen
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt

ex 8211

Messen (andere dan die bedoeld bij post Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
8208), ook indien getand, zaksnoeimes- onder een andere post dan die van het produkt
sen daaronder begrepen
worden ingedeeld. Lemmeten en handvatten van
onedel metaal mogen evenwel worden gebruikt
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8214

Ander messenmakerswerk (bij voorbeeld tondeuses, hakmessen en dergelijke slagers- en keukenmessen, briefopeners); gereedschap (nagelvijltjes
daaronder begrepen) voor manicure of
voor pedicure, ook indien in stellen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Handvatten van onedel metaal
mogen evenwel worden gebruikt

8215

Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen, taartscheppen, vismessen en botermesjes, suikertangen en dergelijke artikelen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Handvatten van onedel metaal
mogen evenwel worden gebruikt

ex 8306

Beeldjes en andere versieringsvoorwer- Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
pen van onedel metaal
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. De andere materialen van post
8306 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt
dan 30 % van de prijs af fabriek van het produkt

ex hoofdstuk 84 Kernreactoren, stoomketels, machines, Vervaardiging waarbij:
toestellen en mechanische werktuigen,
alsmede delen daarvan, met uitzondering van die welke vallen onder de
volgende posten of delen van posten
waarvoor de regels hieronder uiteengezet zijn: 8403, ex 8404, 8406 tot en met
8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420,
8425 tot en met 8430, ex 8431, 8439,
8441, 8444 tot en met 8447, ex 8448,
8452, 8456 tot en met 8466, 8469 tot en
met 8472, 8480, ex 8483, 8484 en 8485
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
8403 en
ex 8404

Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij post 8402, en
hulptoestellen voor deze ketels voor
centrale verwarming

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan post 8403 of 8404
worden ingedeeld. Materialen die worden ingedeeld onder post 8403 of 8404 mogen evenwel
worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde
ervan, samen genomen, niet meer bedraagt dan
5 % van de prijs af fabriek van het produkt

8406

Stoomturbines en andere dampturbines

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

8407

Zuigermotoren met vonkontsteking, Vervaardiging waarbij de waarde van alle gewankelmotoren daaronder begrepen
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

8408

Zuigermotoren met zelfontsteking (die- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gesel- en semi-dieselmotoren)
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

8409

Delen waarvan kan worden onderkend Vervaardiging waarbij de waarde van alle gedat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
bestemd zijn voor motoren bedoeld bij van de prijs af fabriek van het produkt
post 8407 of 8408

8412

Andere motoren en andere krachtma- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gechines
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt
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8415

Machines en apparaten voor de regeling Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevan het klimaat in besloten ruimten, bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
bestaande uit een door een motor van de prijs af fabriek van het produkt
aangedreven ventilator en elementen
voor het wijzigen van de temperatuur
en de vochtigheid van de lucht, die
waarmee de vochtigheid van de lucht
niet afzonderlijk kan worden geregeld
daaronder begrepen

8418

Koelkasten, vrieskasten en andere ma- Vervaardiging waarbij:
chines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek, al dan niet elektrisch
werkend; warmtepompen, andere dan
klimaatregelingstoestellen bedoeld bij
post 8415
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt,
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

ex 8419

Machines voor de hout-, papierstof- en Vervaardiging waarbij:
kartonindustrieën
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als die
van het produkt zijn ingedeeld slechts tot
maximaal 25 % van de prijs af fabriek van
het produkt worden gebruikt

8420

Kalanders en walsmachines, andere dan Vervaardiging waarbij:
voor metalen of voor glas, alsmede
cilinders daarvoor
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als die
van het produkt zijn ingedeeld slechts tot
maximaal 25 % van de prijs af fabriek van
het produkt worden gebruikt

8425 t/m
8428

Hef-, hijs-, laad- en losmachines en - Vervaardiging waarbij:
toestellen, alsmede machines en toestellen voor het hanteren van goederen
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produk
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen van post 8431 slechts tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt
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Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers), laadschoppen, wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines, met eigen beweegkracht:
— wegwalsen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

— andere

Vervaardiging waarbij:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen van post 8431 slechts tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt

Andere machines en toestellen voor het Vervaardiging waarbij:
afgraven, egaliseren, schrapen, delven,
aanstampen van of boren in grond,
mineralen of ertsen; heimachines en
machines voor het uittrekken van heipalen; sneeuwruimers
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen van post 8431 slechts tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt

ex 8431

8439

Delen van wegwalsen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

Machines en toestellen voor het ver- Vervaardiging waarbij:
vaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen of voor het vervaardigen of afwerken van papier of van
karton
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als die
van het produkt zijn ingedeeld slechts tot
maximaal 25 % van de prijs af fabriek van
het produkt worden gebruikt

8441

Andere machines en toestellen voor de Vervaardiging waarbij:
bewerking van papierstof, van papier of
van karton, snijmachines van alle soorten daaronder begrepen
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als die
van het produkt zijn ingedeeld slechts tot
maximaal 25 % van de prijs af fabriek van
het produkt worden gebruikt

8444 t/m
8447

Machines van deze posten, bestemd om Vervaardiging waarbij de waarde van alle gete worden gebruikt in de textielindustrie bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt
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(1)

ex 8448

8452

(2)

(3)

Hulpmachines en hulptoestellen voor de Vervaardiging waarbij de waarde van alle gemachines bedoeld bij de posten 8444 en bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
8445
van de prijs af fabriek van het produkt
Naaimachines, andere dan de naaimachines voor het boekbindersbedrijf bedoeld bij post 8440; meubelen, onderstellen en kappen, speciaal ontworpen
voor naaimachines; naalden voor naaimachines:
— naaimachines die uitsluitend stiks- Vervaardiging waarbij:
teken kunnen vormen, waarvan de
kop zonder de motor niet meer dan
16 kg of met de motor niet meer
dan 17 kg weegt
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— de waarde van alle niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn gebruikt bij het monteren
van de kop, zonder motor, niet meer
bedraagt dan de waarde van de gebruikte
materialen van oorsprong
en
— de draadspannings-, haak- en zigzagmechanismen reeds van oorsprong zijn
— andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

8456 t/m
8466

Gereedschapswerktuigen en machines Vervaardiging waarbij de waarde van alle geen hun delen en toebehoren, bedoeld bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
bij de posten 8456 tot en met 8466
van de prijs af fabriek van het produkt

8469
8470
8471
8472

Kantoormachines en -toestellen (bij Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoorbeeld schrijfmachines, rekenmachi- bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
nes, automatische gegevensverwer- van de prijs af fabriek van het produkt
kende machines, duplicators, hechtmachines

8480

Vormkasten voor gieterijen; modelpla- Vervaardiging waarbij de waarde van alle geten voor gietvormen; modellen voor bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
gietvormen; gietvormen en andere vor- van de prijs af fabriek van het produkt
men voor metalen (andere dan gietvormen voor ingots), voor metaalcarbiden, voor glas, voor minerale stoffen,
voor rubber of voor kunststof

ex 8483

Rollagerassen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

8484

Metalloplastische pakking; stellen of Vervaardiging waarbij de waarde van alle geassortimenten van pakkingringen en bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
andere pakkingstukken, van verschil- van de prijs af fabriek van het produkt
lende samenstelling, in zakjes, in enveloppen of in dergelijke bergingsmiddelen; mechanische afdichtingen

8485

Delen van machines of van toestellen, Vervaardiging waarbij de waarde van alle geniet genoemd of niet begrepen onder bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
andere posten van dit hoofdstuk en niet van de prijs af fabriek van het produkt
voorzien van elektrische verbindingsstukken, van elektrisch geïsoleerde delen, van spoelen, van contacten of van
andere elektrotechnische delen
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(1)

(2)

(3)

ex hoofdstuk 85 Elektrische machines, apparaten, uitrus- Vervaardiging waarbij:
tingsstukken, 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; met uitzondering van die
welke vallen onder de volgende posten
of delen van posten waarvoor de regels
hieronder worden uiteengezet: 8501,
8502, ex 8504, ex 8517, ex 8518, 8519
tot en met 8529, 8535 tot en met 8537,
8542 en 8544 tot en met 8546, ex 8548
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
8501

Elektromotoren en elektrische genera- Vervaardiging waarbij:
toren, andere dan generatoraggregaten
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen van post 8503 slechts tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt

8502

Elektrische generatoraggregaten en ro- Vervaardiging waarbij:
terende omvormers
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen van de posten 8501 en 8503
mogen worden gebruikt op voorwaarde dat
de waarde ervan, samen genomen, niet meer
bedraagt dan 5 % van de prijs af fabriek van
het produkt

ex 8504

Voedingseenheden van de soort gebruikt Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoor automatische gegevensverwer- bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
kende machines
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 8517

Videofoontoestellen

ex 8518

Microfoons en statieven daarvoor; luid- Vervaardiging waarbij:
sprekers, ook indien gemonteerd in een
klankkast; elektrische audiofrequentversterkers; elektrische geluidsversterkers

Vervaardiging waarbij:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte niet van
oorsprong zijnde materialen niet meer
bedraagt dan de waarde van de gebruikte
materialen van oorsprong
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(1)

(2)

ex 8518 (vervolg)

8519

(3)

— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte niet van
oorsprong zijnde materialen niet meer
bedraagt dan de waarde van de gebruikte
materialen van oorsprong
Platenspelers, elektrogrammofoons, Vervaardiging waarbij:
cassettespelers en andere toestellen voor
het weergeven van geluid, niet uitgerust
voor het opnemen van geluid
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

8520

Toestellen voor het opnemen van geluid Vervaardiging waarbij
op magneetbanden en andere toestellen
voor het opnemen van geluid, ook
indien uitgerust voor het weergeven
van geluid
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

8521

Video-opname- en videoweergaveappa- Vervaardiging waarbij:
raten
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

8522

Delen en toebehoren waarvan kan Vervaardiging waarbij de waarde van alle geworden onderkend dat zij uitsluitend bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
of hoofdzakelijk zijn bestemd voor de van de prijs af fabriek van het produkt
toestellen en apparaten bedoeld bij de
posten 8519 tot en met 8521

8523

Dragers, geprepareerd voor het opne- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gemen van geluid of voor dergelijke bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
doeleinden, doch waarop niet is opge- van de prijs af fabriek van het produkt
nomen, andere dan de goederen bedoeld
bij hoofdstuk 37

8524

Grammofoonplaten, banden en andere
dragers voor het opnemen van geluid of
voor dergelijke doeleinden, waarop is
opgenomen, galvanische vormen en
matrijzen voor het maken van platen
daaronder begrepen, andere dan de
goederen bedoeld bij hoofdstuk 37
— galvanische vormen en matrijzen Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoor het maken van platen
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt
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(1)

8524 (vervolg)

8525

(2)

— andere

(3)

Vervaardiging waarbij:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen van post 8523 slechts tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt

Zendtoestellen voor radiotelefonie, ra- Vervaardiging waarbij:
diotelegrafie, radio-omroep of televisie,
ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of
het weergeven van geluid; televisiecamera’s; videocamera’s voor stilstaand
beeld (zogenaamde still image videocamera’s) en andere videocamera-opnametoestellen
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

8526

Radartoestellen, toestellen voor radio- Vervaardiging waarbij:
navigatie en toestellen voor radioafstandsbediening
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

8527

Ontvangtoestellen voor radiotelefonie, Vervaardiging waarbij:
radiotelegrafie of radio-omroep, ook
indien in dezelfde kast gecombineerd
met een toestel voor het opnemen of het
weergeven van geluid of met een uurwerk
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

8528

Ontvangtoestellen voor televisie, ook Vervaardiging waarbij:
indien met ingebouwd ontvangtoestel
voor radio-omroep of toestel voor het
opnemen of het weergeven van geluid of
van beelden; videomonitors en videoprojectietoestellen
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong
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(1)

8529

(2)

Delen waarvan kan worden onderkend
dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk
bestemd zijn voor de toestellen bedoeld
bij de posten 8525 tot en met 8528:
—

uitsluitend of hoofdzakelijk be- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gestemd voor video-opname- en bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
-weergaveapparaten
van de prijs af fabriek van het produkt

— andere

8535 en
8536

(3)

Vervaardiging waarbij:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

Toestellen voor het inschakelen, uit- Vervaardiging waarbij:
schakelen, omschakelen, aansluiten of
verdelen van of voor het beveiligen
tegen elektrische stroom
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking, de
materialen van post 8538 slechts tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt

8537

Borden, panelen, kasten en dergelijke, Vervaardiging waarbij:
voorzien van twee of meer toestellen
bedoeld bij post 8535 of 8536, voor
elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom, ook indien
voorzien van instrumenten of toestellen
bedoeld bij hoofdstuk 90, alsmede toestellen voor numerieke besturing, andere dan de schakelapparaten bedoeld
bij post 8517
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking, de
materialen van post 8538 slechts tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt

8542

Elektronische geïntegreerde schakelin- Vervaardiging waarbij:
gen en micro-assemblages
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking, de
materialen van post 8541 of 8542, samen
genomen, slechts tot maximaal 5 % van de
prijs af fabriek van het produkt worden
gebruikt
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(1)

(2)

(3)

8544

Draad, kabels (coaxiale kabels daaron- Vervaardiging waarbij de waarde van alle geder begrepen) en andere geleiders van bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
elektriciteit, geïsoleerd (ook indien ge- van de prijs af fabriek van het produkt
vernist of gelakt — zogenaamd emaildraad — of anodisch geoxideerd), ook
indien voorzien van verbindingsstukken; optische-vezelkabel bestaande uit
individueel omhulde vezels, ook indien
elektrische geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukken

8545

Koolelektroden, koolborstels, koolspit- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gesen voor lampen, koolstaven voor ele- bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
menten of batterijen en andere artikelen van de prijs af fabriek van het produkt
voor grafiet of andere koolstof, ook
indien verbonden met metaal, voor
elektrisch gebruik

8546

Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de Vervaardiging waarbij de waarde van alle gestof waarvan zij zijn vervaardigd
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 8548

— elektrische delen van machines, Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevan apparaten of van toestellen, bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
niet genoemd of niet begrepen van de prijs af fabriek van het produkt
onder andere posten van dit hoofdstuk
—

gebruikte elektrische elementen, Vervaardiging waarbij:
gebruikte elektrische batterijen en
gebruikte elektrische accumulatoren
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt

8601 t/m
8607

Locomotieven en rollend materieel, Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoor spoor- en tramwegen, alsmede bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
delen daarvan
van de prijs af fabriek van het produkt

8608

Vast materieel voor spoor- en tram- Vervaardiging waarbij:
wegen; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor
verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens en voor vliegvelden; delen daarvan
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt

8609

Containers en dergelijke laadkisten Vervaardiging waarbij de waarde van alle ge(tankcontainers daaronder begrepen), bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
ingericht en uitgerust voor het vervoer van de prijs af fabriek van het produkt
met ongeacht welk vervoermiddel

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 462
!M10

(1)

(2)

(3)

ex hoofdstuk 87 Automobielen, tractors, rijwielen, mo- Vervaardiging waarbij de waarde van alle getorrijwielen en andere voertuigen voor bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
vervoer over land, alsmede delen en van de prijs af fabriek van het produkt
toebehoren daarvan, met uitzondering
van die welke vallen onder de volgende
posten of delen van posten waarvoor de
regels hieronder worden uiteengezet:
8709 tot en met 8711, ex 8712, 8715
en 8716
8709

Transportwagens met eigen beweeg- Vervaardiging waarbij:
kracht, niet voorzien van een hefsysteem, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslagplaatsen, op haventerreinen of op vliegvelden, voor het vervoer
van goederen over korte afstanden;
trekkers van de soort gebruikt voor het
trekken van perronwagentjes; delen
daarvan
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt

8710

Gevechtswagens en pantserauto’s, ook Vervaardiging waarbij:
indien met bewapening; delen daarvan
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt

8711

Motorrijwielen en rijwielen met hulp- Vervaardiging waarbij:
motor, ook indien met zijspan; zijspanwagens
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
et
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

ex 8712

Tweewielige fietsen zonder kogellagers Vervaardiging uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 8714

8715

Kinderwagens en delen daarvan

Vervaardiging waarbij:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt

8716

Aanhangwagens en opleggers; andere Vervaardiging waarbij:
voertuigen zonder eigen beweegkracht;
delen daarvan
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(1)

(2)

8716 (vervolg)

(3)

— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt

8803

Delen van de toestellen bedoeld bij de Vervaardiging waarbij de waarde van alle geposten 8801 en 8802
bruikte materialen van post 8803 niet meer
bedraagt dan 5 % van de prijs af fabriek van
het produkt

8804

Valschermen (bestuurbare valschermen
en vliegschermen daaronder begrepen)
en rotochutes; delen en toebehoren
daarvan:

8805

hoofdstuk 89

— rotochutes

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met inbegrip van andere materialen
van post 8804

— andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 8804 niet meer
bedraagt dan 5 % van de prijs af fabriek van
het produkt

Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen;
deklandingstoestellen en dergelijke;
toestellen voor vliegoefeningen op de
grond; delen daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 8805 niet meer
bedraagt dan 5 % van de prijs af fabriek van
het produkt

Scheepvaart

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Scheepsrompen bedoeld bij
post 8906 mogen evenwel niet worden gebruikt

ex hoofdstuk 90 Optische intrumenten, apparaten en Vervaardiging waarbij:
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; delen en toebehoren van
deze instrumenten, apparaten en toestellen, met uitzondering van die welke
vallen onder de volgende posten of
delen van posten waarvoor de regels
hieronder worden uiteengezet: 9001,
9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007,
9011, ex 9014, 9015 tot en met 9017,
ex 9018 en 9024 tot en met 9033
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
9001

Optische vezels en optische-vezelbun- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gedels; optische-vezelkabels, andere dan bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
die bedoeld bij post 8544; platen of van de prijs af fabriek van het produkt
bladen van polariserende stoffen; lenzen
(contactlenzen daaronder begrepen),
prisma’s, spiegels en andere optische
elementen, ongeacht de stof waarvan zij
zijn vervaardigd, niet gemonteerd, andere dan die van niet-optisch bewerkt
glas
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9002

Lenzen, prisma’s, spiegels en andere Vervaardiging waarbij de waarde van alle geoptische elementen, ongeacht de stof bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
waarvan zij zijn vervaardigd, gemon- van de prijs af fabriek van het produkt
teerd, voor instrumenten, apparaten en
toestellen, andere dan die van nietoptisch bewerkt glas

9004

Brillen (voor de verbetering van de Vervaardiging waarbij de waarde van alle gegezichtsscherpte, voor het beschermen bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de ogen en andere) en dergelijke van de prijs af fabriek van het produkt
artikelen

ex 9005

Binocles, verrekijkers, astronomische Vervaardiging waarbij:
kijkers, alsmede onderstellen daarvoor;
met uitzondering van astronomische
instrumenten en onderstellen daarvoor
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

ex 9006

Fototoestellen; flitstoestellen en flits- Vervaardiging waarbij:
lampen en -buizen, voor de fotografie,
andere dan flitslampen met elektrische
ontsteking
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de prijs van de gebruikte materialen van
oorsprong

9007

Filmcamera’s en filmprojectietoestellen, Vervaardiging waarbij:
ook indien met ingebouwde geluidsopname- en -weergavetoestellen
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

9011

Optische microscopen, toestellen voor Vervaardiging waarbij:
fotomicrografie, cinefotomicrografie en
microprojectie daaronder begrepen
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(1)

9011 (vervolg)

(2)

(3)

— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

ex 9014

Andere instrumenten, apparaten en toe- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gestellen voor de navigatie
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

9015

Instrumenten, apparaten en toestellen Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoor de geodesie, voor de topografie, bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
voor het landmeten, voor de fotogram- van de prijs af fabriek van het produkt
metrie, voor de hydrografie, voor de
oceanografie, voor de hydrologie, voor
de meteorologie of voor de geofysica,
andere dan kompassen; afstandmeters

9016

Precisiebalansen met een gewichtsge- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoeligheid van 5 centigram of beter, ook bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
indien met gewichten
van de prijs af fabriek van het produkt

9017

Tekeninstrumenten, aftekeninstrumen- Vervaardiging waarbij de waarde van alle geten en rekeninstrumenten (bij voorbeeld bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
tekenmachines, pantografen, gradenbo- van de prijs af fabriek van het produkt
gen, passerdozen, rekenlinialen, rekenschijven); handinstrumenten voor lengtemeting (bij voorbeeld maatstokken,
micrometers, schuifmaten, kalibers),
niet genoemd of niet begrepen onder
andere posten van dit hoofdstuk

ex 9018

— Tandartsstoelen met ingebouwde Vervaardiging uit materialen van om het even
tandheelkundige apparatuur of welke post, met inbegrip van andere materialen
spuwbakken
van post 9018

9024

Machines, apparaten en toestellen voor Vervaardiging waarbij de waarde van alle geonderzoek van de hardheid, de trekvast- bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
heid, de samendrukbaarheid, de rek- van de prijs af fabriek van het produkt
baarheid of andere mechanische eigenschappen van materialen (bij voorbeeld
metaal, hout, textiel, papier, kunststof)

9025

Densimeters, areometers, vochtwegers Vervaardiging waarbij de waarde van alle geen dergelijke drijvende instrumenten, bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
thermometers, pyrometers, barometers, van de prijs af fabriek van het produkt
hygrometers en psychrometers, ook
indien zelfregistrerend; combinaties
van deze instrumenten

9026

Instrumenten, apparaten en toestellen Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoor het meten of het verifiëren van de bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
doorstroming, het peil, de druk of van de prijs af fabriek van het produkt
andere variabele karakteristieken van
vloeistoffen of van gassen (bij voorbeeld doorstromingsmeters, peiltoestellen, manometers, warmteverbruiksmeters), andere dan instrumenten, apparaten en toestellen, bedoeld bij de posten
9014, 9015, 9028 en 9032
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9027

Instrumenten, apparaten en toestellen Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoor natuurkundige of scheikundige bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
analyse (bij voorbeeld polarimeters, van de prijs af fabriek van het produkt
refractometers, spectrometers, analysetoestellen voor gassen of voor rook);
instrumenten, apparaten en toestellen
voor het meten of het verifieren van de
viscositeit, de poreusheid, de uitzetting,
de oppervlaktespanning en dergelijke;
instrumenten, apparaten en toestellen
voor het meten of het verifiëren van
hoeveelheden warmte, geluid of licht
(belichtingsmeters daaronder begrepen); microtomen

9028

Verbruiksmeters en produktiemeters
voor gassen, voor vloeistoffen of voor
elektriciteit, standaardmeters daaronder
begrepen:
— delen en toebehoren

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

— andere

Vervaardiging waarbij:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van de gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van alle gebruikte materialen
van oorsprong

9029

Toerentellers, produktietellers, taxime- Vervaardiging waarbij de waarde van alle geters, kilometertellers, schredentellers en bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
dergelijke; snelheidsmeters en tacho- van de prijs af fabriek van het produkt
meters, andere dan die bedoeld bij de
posten 9014 en 9015; stroboscopen

9030

Oscilloscopen, spectrumanalysetoestel- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gelen en andere instrumenten, apparaten bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
en toestellen voor het meten of het van de prijs af fabriek van het produkt
verifiëren van elektrische grootheden;
meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor alfa-, bèta- en gammastralen, röntgenstralen, kosmische stralen
en andere ioniserende stralen

9031

Meet- of verificatie-instrumenten, -ap- Vervaardiging waarbij de waarde van alle geparaten, -toestellen en -machines, niet bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
genoemd of niet begrepen onder andere van de prijs af fabriek van het produkt
posten van dit hoofdstuk; profielprojectietoestellen

9032

Automatische regelaars

9033

Delen en toebehoren (niet genoemd of Vervaardiging waarbij de waarde van alle geniet begrepen onder andere posten van bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
dit hoofdstuk) van machines, apparaten, van de prijs af fabriek van het produkt
toestellen, instrumenten of artikelen
bedoeld bij dit hoofdstuk

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex hoofdstuk 91 Uurwerken, met uitzondering van die Vervaardiging waarbij de waarde van alle gewelke vallen onder de volgende posten bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
waarvoor de regels hieronder worden van de prijs af fabriek van het produkt
uiteengezet: 9105, 9109 tot en met 9113
9105

Wekkers, pendules, klokken en derge- Vervaardiging waarbij:
lijke artikelen met ander uurwerk dan
horloge-uurwerk
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(1)

(2)

9105 (vervolg)

9109

(3)

— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van de gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van alle gebruikte materialen
van oorsprong
Uurwerken, compleet en gemonteerd, Vervaardiging waarbij:
andere dan horloge-uurwerken
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van de gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van alle gebruikte materialen
van oorsprong

9110

Complete uurwerken, niet gemonteerd Vervaardiging waarbij:
of gedeeltelijk gemonteerd (stellen onderdelen); niet-complete uurwerken,
gemonteerd; onvolledige, onafgewerkte
uurwerken („ébauches”)
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder post 9114 zijn ingedeeld slechts tot maximaal 5 % van de prijs
af fabriek van het produkt worden gebruikt

9111

Kasten voor horloges bedoeld bij de Vervaardiging waarbij:
posten 9101 en 9102, alsmede delen
daarvan
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt

9112

Kasten voor klokken, voor pendules, Vervaardiging waarbij:
enz., alsmede delen daarvan
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt

9113

Horlogebanden en delen daarvan:
—

van onedel metaal, ook indien Vervaardiging waarbij de waarde van alle geverguld of verzilverd of van onedel bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
metaal geplateerd met edel metaal van de prijs af fabriek van het produkt

— andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt
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hoofdstuk 92

Muziekinstrumenten; delen en toebe- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gehoren van muziekinstrumenten
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

hoofdstuk 93

Wapens en munitie; delen en toebe- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gehoren daarvan
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 9401 en
ex 9403

Meubelen van onedele metalen met
delen van niet-opgevulde katoenstof
met een gewicht van niet meer dan
300 gram per m2

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld
of
vervaardiging uit reeds in een gebruiksklare vorm
geconfectioneerde katoenstof bedoeld bij post
9401 of 9403, op voorwaarde dat:
— de waarde ervan niet meer bedraagt dan 25 %
van de prijs af fabriek van het produkt
en
— alle andere gebruikte materialen reeds van
oorsprong zijn en onder een andere post dan
post 9401 of 9403 worden ingedeeld

9405

Verlichtingstoestellen (zoeklichten en Vervaardiging waarbij de waarde van alle geschijnwerpers daaronder begrepen) en bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
delen daarvan, elders genoemd noch van de prijs af fabriek van het produkt
elders onder begrepen; lichtreclames,
verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, voorzien van een vast
aangebrachte lichtbron, alsmede elders
genoemde noch elders onder begrepen
delen daarvan

9406

Geprefabriceerde bouwwerken

9503

Ander speelgoed; modellen op schaal Vervaardiging waarbij:
en dergelijke modellen voor ontspanning, ook indien bewegend; puzzels van
alle soorten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
ex 9506
9507

Golfclubs

Vervaardiging uit ruw gevormde blokken

Hengelstokken, vishaken en andere
hengelbenodigdheden; schepnetjes voor
alle doeleinden; lokvogels (andere dan
die bedoeld bij post 9208 of 9705) en
dergelijke jachtbenodigdheden

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen die onder dezelfde
post zijn ingedeeld mogen evenwel worden
gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan
niet meer bedraagt dan 5 % van de prijs af fabriek
van het produkt

ex 9601 en
ex 9602

Werken van dierlijke, plantaardige of Vervaardiging uit „bewerkte” materialen van
minerale stoffen, geschikt om te worden dezelfde post
gesneden

ex 9603

Bezems en borstels (met uitzondering Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevan stalbezems en dergelijke), met de bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
hand bediende mechanische vegers van de prijs af fabriek van het produkt
zonder motor, verfkussens en verfrollen,
wissers van rubber of van andere
soepele stoffen en kwasten
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9605

Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor het schoonmaken van schoeisel of van kleding en
reisnaaigarnituren

Elk artikel in het assortiment moet beantwoorden
aan de regel die erop van toepassing zou zijn
indien het geen deel uitmaakte van het assortiment; niet van oorsprong zijnde artikelen mogen
er evenwel in worden opgenomen, op voorwaarde
dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan
15 % van de prijs af fabriek van het assortiment

9606

Knopen en drukknopen; knoopvormen Vervaardiging waarbij:
en andere delen van knopen of van
drukknopen; knopen in voorwerpsvorm
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt

9608

Kogelpennen; vilt- en merkstiften, alsmede andere pennen met poreuze punt;
vulpennen; doorschrijfpennen; vulpotloden; penhouders, potloodhouders en
dergelijke artikelen; delen (puntbeschermers en klemmen daaronder begrepen) van deze artikelen, andere dan
die bedoeld bij post 960

9612

Inktlinten voor schrijfmachines en der- Vervaardiging waarbij:
gelijke inktlinten, geïnkt of op andere
wijze geprepareerd voor het maken van
afdrukken, ook indien op spoelen of in
cassettes; stempelkussens, ook indien
geïnkt, met of zonder doos

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Schrijfpennen en punten voor
schrijfpennen mogen evenwel worden gebruikt en
de andere, onder dezelfde post ingedeelde
materialen mogen ook worden gebruikt, op
voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 5 % van de prijs af fabriek van
het produkt

— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
ex 9614

Tabakspijpen, pijpekoppen daaronder Vervaardiging uit ébauchons
begrepen

(1) Zie inleidende aantekening 7 bij bijlage 14.
(2) Volgens aantekening 3 bij hoofdstuk 32 behoren deze preparaten tot de soorten die gebruikt worden voor het kleuren
van om het even welk materiaal of die als bestanddeel worden verwerkt bij het vervaardigen van kleurpreparaten, op
voorwaarde dat zij niet onder een andere post in hoofdstuk 32 worden ingedeeld.

(3) Als een „groep” wordt beschouwd om het even welk deel van de omschrijving, voor de post, van de rest gescheiden
door een punktkomma.

(4) In het geval van produkten samengesteld uit materialen die zijn ingedeeld onder de posten 3901 tot en met 3906
enerzijds en de posten 3907 tot en met 3911 anderzijds, is deze beperking alleen van toepassing op die groep materialen
die qua gewicht in het produkt overheerst.

(5) Zie aantekening 5 bij bijlage 14 voor bijzondere voorwaarden in verband met produkten die uit een mengsel van
textielstoffen zijn vervaardigd.

(6) Zie aantekening 6 bij bijlage 14 voor de behandeling van garnituren en toebehoren van textielstoffen.
(7) Voor filtreermaskers is de vervaardiging uit niet-gestrekte polyesterstapelvezels toegelaten. Deze bijzondere regel geldt
tot en met 31 maart 1988.
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BIJLAGE 20
LIJST VAN BE- OF VERWERKINGEN VAN MATERIALEN DIE NIET VAN OORSPRONG ZIJN
WAARDOOR HET VERWERKTE PRODUKT HET KARAKTER VAN PRODUKT VAN OORSPRONG VERKRIJGT
(Republieken Bosnië-Herzegovina, Kroatië, voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Joegoslavische Federatie)

GS-code

Omschrijving

Be- of verwerking van niet van oorsprong zijnde
materialen die het karakter van produkt van oorsprong
verlenen

(1)

(2)

(3)

0201

Vlees van runderen, vers of gekoeld

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met uitzondering van vlees van
runderen, bevroren, bedoeld bij post 0202

0202

Vlees van runderen, bevroren

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met uitzondering van vlees van
runderen, vers of gekoeld, bedoeld bij post 0201

0206

Eetbare slachtafvallen van runderen, Vervaardiging uit materialen van om het even
van varkens, van schapen, van geiten, welke post, met uitzondering van hele dieren
van paarden, van ezels, van muildieren bedoeld bij de posten 0201 tot en met 0205
of van muilezels, vers, gekoeld of
bevroren

0210

Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt;
meel en poeder van vlees of van
slachtafvallen, geschikt voor menselijke
consumptie

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met uitzondering van vlees en
slachtafvallen bedoeld bij de posten 0201 tot en
met 0206 en 0208 of levers van pluimvee bedoeld
bij post 0207

0302 t/m
0305

Vis, met uitzondering van levende vis

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
van hoofdstuk 3 reeds van oorsprong moeten zijn

0402
0404
ex 0405 en
0406
0403

Melk en zuivelprodukten, met uitzonde- Vervaardiging uit materialen van om het even
ring van zuivelpasta’s met een vetge- welke post, met uitzondering van melk of room
halte van 39 of meer gewichtspercenten bedoeld bij post 0401 of 0402
doch minder dan 75 gewichtspercenten
Karnemelk, gestremde melk en room, Vervaardiging waarbij:
yoghurt, kefir en andere gegiste of
aangezuurde melk en room, ook indien
ingedikt, met toegevoegde suiker of
andere zoetstoffen, gearomatiseerd of
met toegevoegde vruchten of cacao
— alle gebruikte materialen van hoofdstuk 4
reeds van oorsprong moeten zijn
— alle gebruikte vruchtensappen (met uitzondering van vruchtensappen van ananassen,
lemmetjes, pompelmoezen of pomelo’s) bedoeld bij post 2009 van oorsprong moeten
zijn
en
— de waarde van alle gebruikte materialen van
hoofdstuk 17 niet meer mag bedragen dan
30 % van de prijs af fabriek van het produkt

0408

Vogeleieren uit de schaal en eigeel, Vervaardiging uit materialen van om het even
vers, gedroogd, gestoomd of in water welke post, met uitzondering van vogeleieren
gekookt, in een bepaalde vorm ge- bedoeld bij post 0407
bracht, bevroren of op andere wijze
verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

ex 0502

Bereid haar van varkens of van wilde Reinigen, ontsmetten, sorteren en rechtstrijken
zwijnen
van haar

ex 0506

Beenderen en hoornpitten, ruw

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
van hoofdstuk 2 reeds van oorsprong moeten zijn
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(1)

(2)

(3)

ex 0710 t/m
ex 0713

Groenten voor voedingsdoeleinden, be- Vervaardiging waarbij alle gebruikte groenten
vroren, gedroogd of voorlopig verduur- reeds van oorsprong moeten zijn
zaamd, met uitzondering van de posten
ex 0710 en ex 0711, waarvoor de regels
hierna worden uiteengezet

ex 0710

Suikermaïs (ook indien gestoomd of in Vervaardiging uit suikermaïs, vers of gekoeld
water gekookt), bevroren

ex 0711

Suikermaïs, voorlopig verduurzaamd

0811

Vervaardiging uit suikermaïs, vers of gekoeld

Vruchten, ook indien gestoomd of in
water gekookt, bevroren, al dan niet met
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:
— met toegevoegde suiker

Vervaardiging waarbij de waarde van de gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer mag
bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek van het
produkt

— andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte vruchten
reeds van oorsprong moeten zijn

0812

Vruchten, voorlopig verduurzaamd (bij Vervaardiging waarbij alle gebruikte vruchten
voorbeeld door middel van zwaveldio- reeds van oorsprong moeten zijn
xide of in water waaraan, voor het
voorlopig verduurzamen, zout, zwavel
of andere stoffen zijn toegevoegd), doch
als zodanig niet geschikt voor dadelijke
consumptie

0813

Vruchten, andere dan bedoeld bij de Vervaardiging waarbij alle gebruikte vruchten
posten 0801 tot en met 0806, gedroogd; reeds van oorsprong moeten zijn
mengsels van noten of gedroogde
vruchten, bedoeld bij dit hoofdstuk

0814

Schillen van citrusvruchten en van Vervaardiging waarbij alle gebruikte vruchten
meloenen (watermeloenen daaronder reeds van oorsprong moeten zijn
begrepen), vers, bevroren, gedroogd,
dan wel in water waaraan, voor het
voorlopig verduurzamen, zout, zwavel
of andere stoffen zijn toegevoegd

ex hoofdstuk 11 Produkten van de meelindustrie; mout;
zetmeel; gluten; inuline, met uitzondering van post ex 1106 waarvoor de regel
hierna wordt uiteengezet

Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen,
groenten en planten voor voedingsdoeleinden,
wortels en knollen bedoeld bij post 0714, of
vruchten reeds van oorsprong moeten zijn

ex 1106

Meel, gries en poeder van gedroogde Drogen en malen van zaden van peulgroenten
zaden van peulgroenten bedoeld bij post bedoeld bij post 0708
0713

1301

Gomlak (schellak); gommen, harsen, Vervaardiging waarbij de waarde van alle gegomharsen en oleoharsen (bij voorbeeld bruikte materialen van post 1301 niet meer
balsems), van natuurlijke oorsprong
bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van
het produkt

ex 1302

— vanille oleohars

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

— uit plantaardige produkten verkre- Vervaardiging uit niet-gewijzigde planteslijmen
gen planteslijmen en bindmidde- en bindmiddelen
len, gewijzigd
1501

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen)
en vet van gevogelte, ander dan dat
bedoeld bij post 0209 of 1503:
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(1)

1501 (vervolg)

1502

1504

ex 1505
1506

ex 1507 t/m
1515

(2)

(3)

— beendervet of afvalvet

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met uitzondering van materialen van
post 0203, 0206 of 0207 of van beenderen
bedoeld bij post 0506

— andere

Vervaardiging uit vlees of eetbare slachtafvallen
van varkens bedoeld bij post 0203 of 0206 of uit
vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee
bedoeld bij 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 materialen van
post 0201, 0202, 0204 of 0206 of van beenderen
bedoeld bij post 0506

— andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte dierlijke
materialen van hoofdstuk 2 reeds van oorsprong
moeten zijn

Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan,
ook indien geraffineerd, doch niet
chemisch gewijzigd:
— vaste fracties

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met inbegrip van andere materialen
van post 1504

— andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte dierlijke
materialen van de hoofdstukken 2 en 3 reeds van
oorsprong moeten zijn

Geraffineerde lanoline

Vervaardiging uit ruw wolvet bedoeld bij post
1505

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:
— vaste fracties

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met inbegrip van andere materialen
van post 1506

— andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte dierlijke
materialen van hoofdstuk 2 reeds van oorsprong
moeten zijn

Plantaardige vette oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd,
doch niet chemisch gewijzigd:
—

vaste fracties, met uitzondering Vervaardiging uit andere materialen van de
van die van jojobaolie
posten 1507 tot en met 1515

— andere, met uitzondering van:
—

tungolie, oiticicaolie, myricawas Vervaardiging waarbij alle gebruikte plantaardige
en japanwas
materialen reeds van oorsprong moeten zijn

—

oliën voor ander technisch of
industrieel gebruik dan voor de
vervaardiging van produkten voor
menselijke consumptie

ex 1516

Dierlijke en plantaardige vetten en Vervaardiging waarbij alle gebruikte dierlijke en
oliën, alsmede fracties daarvan, op- plantaardige materialen reeds van oorsprong
nieuw veresterd, ook indien geraffi- moeten zijn
neerd, doch niet verder bereid

ex 1517

Vloeibare mengsels, voor menselijke Vervaardiging waarbij alle gebruikte plantaardige
consumptie, van plantaardige oliën be- materialen reeds van oorsprong moeten zijn
doeld bij de posten 1507 tot en met
1515
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(1)

(2)

(3)

1601

Worst van alle soorten, van vlees, van Vervaardiging uit dieren bedoeld bij hoofdstuk 1
slachtafvallen of van bloed; bereidingen
van deze produkten, voor menselijke
consumptie

1602

Andere bereidingen en conserven, van Vervaardiging uit dieren bedoeld bij hoofdstuk 1
vlees, van slachtafvallen of van bloed

1603

Extracten en sappen van vlees, van vis, Vervaardiging uit dieren bedoeld bij hoofdstuk 1,
van schaaldieren, van weekdieren of van alle gebruikte vis, schaaldieren, weekdieren en
andere ongewervelde waterdieren
andere ongewervelde waterdieren moeten evenwel reeds van oorsprong zijn

1604

Bereidingen en conserven van vis; Vervaardiging waarbij alle gebruikte vis of kuit
kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit reeds van oorsprong moet zijn
kuit

1605

Bereidingen en conserven van schaal- Vervaardiging waarbij alle gebruikte schaaldiedieren, van weekdieren of van andere ren, weekdieren of andere ongewervelde waterongewervelde waterdieren
dieren reeds van oorsprong moeten zijn

ex 1701

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede
chemisch zuivere sacharose, in vaste
vorm, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose
(levulose) daaronder begrepen, in vaste
vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd
en zonder toegevoegde kleurstoffen;
kunsthonig (SIC! -honing), ook indien
met natuurhonig (SIC! -honing)vermengd; karamel:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer
mag bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek
van het produkt

— chemisch zuivere maltose en che- Vervaardiging uit materialen van om het even
misch zuivere fructose
welke post, met inbegrip van andere materialen
van post 1702
— andere suiker, in vaste vorm, ge- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gearomatiseerd of met toegevoegde bruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer
kleurstoffen
mag bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek
van het produkt
— andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
reeds van oorsprong moeten zijn

ex 1703

Melasse verkregen bij de extractie of de Vervaardiging waarbij de waarde van alle geraffinage van suiker, gearomatiseerd of bruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer
met toegevoegde kleurstoffen
mag bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek
van het produkt

1704

Suikerwerk zonder cacao (witte choco- Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
lade daaronder begrepen)
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld, en de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer
mag bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek
van het produkt

1806

Chocolade en andere bereidingen voor Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
menselijke consumptie die cacao be- onder een andere post dan die van het produkt
vatten
worden ingedeeld, en de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer
mag bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek
van het produkt
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(1)

1901

(2)

(3)

Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of
minder dan 40 gewichtspercenten cacao
bevattend, berekend op een geheel
ontvette basis, elders genoemd noch
elders onder begrepen; bereidingen
voor menselijke consumptie van produkten bedoeld bij de posten 0401 tot
en met 0404, geen of minder dan 5
gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis,
elders genoemd noch elders onder
begrepen:
— moutextract

Vervaardiging uit granen bedoeld bij hoofdstuk
10

— andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld, en de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer
mag bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek
van het produkt

1902

Deegwaren, ook indien gekookt of
gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze
bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; koeskoes, ook indien bereid

Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen (met
uitzondering van harde tarwe), vlees en eetbare
slachtafvallen, vis, schaaldieren of weekdieren
reeds van oorsprong moeten zijn

1903

Tapioca en soortgelijke produkten be- Vervaardiging uit materialen van om het even
reid uit zetmeel, in de vorm van welke post, met uitzondering van aardappelzetvlokken, korrels, parels en dergelijke
meel bedoeld bij post 1108

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen
of door roosteren (bij voorbeeld cornflakes); granen (andere dan maïs), in de
vorm van korrels of in de vorm van
vlokken of van andere bewerkte korrels
(met uitzondering van meel en gries),
voorgekookt of op andere wijze bereid,
elders genoemd noch elders onder
begrepen:
— zonder toevoeging van cacao
— granen, andere dan maïs, in de Vervaardiging uit materialen van om het even
vorm van korrels, voorgekookt of welke post; bereide of geconserveerde korrels en
op andere wijze bereid
kolven van suikermaïs van de posten 2001, 2004
en 2005 en suikermaïs, ook indien gestoomd of
in water gekookt, bevroren, van post 1710,
mogen evenwel niet worden gebruikt
— andere

Vervaardiging waarbij:
— alle graansoorten en meel (met uitzondering
van maïs van de soortles Zea indurata en
harde tarwe en derivaten daarvan) geheel en
al verkregen moeten zijn
en
— de waarde van alle gebruikte materialen van
hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30 %
van de prijs af fabriek van het produkt

— cacao bevattend

Vervaardiging uit materialen die niet worden
ingedeeld onder post 1806, op voorwaarde dat de
waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs
af fabriek van het produkt
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(1)

(2)

(3)

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bak- Vervaardiging uit materialen van om het even
kerswaren, ook indien deze produkten welke post, met uitzondering van materialen van
cacao bevatten; ouwel in bladen, hos- hoofdstuk 11
ties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke produkten van
meel of van zetmeel

2001

Groenten, vruchten en andere eetbare Vervaardiging waarbij alle gebruikte groenten en
plantendelen, bereid of verduurzaamd vruchten reeds van oorsprong moeten zijn
in azijn of azijnzuur

2002

Tomaten, op andere wijze bereid of Vervaardiging waarbij alle gebruikte tomaten
verduurzaamd dan in azijn of azijnuur reeds van oorsprong moeten zijn

2003

Paddestoelen en truffels, op andere Vervaardiging waarbij alle gebruikte paddestoewijze bereid of verduurzaamd dan in len en truffels reeds van oorsprong moeten zijn
azijn of azijnzuur

2004 en
2005

Andere groenten, op andere wijze be- Vervaardiging waarbij alle gebruikte groenten
reid of verduurzaamd dan in azijn of reeds van oorsprong moeten zijn
azijnzuur, al dan niet bevroren, andere
dan de produkten bedoeld bij post 2006

ex 2006

— groenten gekonfijt met suiker (uit- Vervaardiging waarbij alle gebruikte groenten
gedropen, geglaceerd of uitgekris- reeds van oorsprong moeten zijn
talliseerd)

ex 2006

— vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen, gekonfijt met
suiker (uitgedropen, geglaceerd of
uitgekristalliseerd)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer
mag bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek
van het produkt

2007

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken
of stoven verkregen, met of zonder
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer
mag bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek
van het produkt

2008

Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde
suiker, andere zoetstoffen of alcohol,
elders genoemd noch elders onder
begrepen:
— vruchten (noten daaronder begre- Vervaardiging waarbij alle gebruikte vruchten
pen), op andere wijze gekookt dan reeds van oorsprong moeten zijn
door stomen of koken in water,
zonder toegevoegde suiker, bevroren
— noten, zonder toegevoegde suiker Vervaardiging waarbij de waarde van de van
of alcohol
oorsprong zijnde, gebruikte noten en oliehoudende zaden bedoeld bij de posten 0801, 0802 en
1202 tot en met 1207 meer bedraagt dan 60 %
van de prijs af fabriek van het produkt
— andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. De waarde van alle gebruikte
materialen van hoofdstuk 17 mag evenwel niet
meer bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek
van het produkt

ex 2009

Ongegiste vruchtensappen (druivemost
daaronder begrepen) en ongegiste
groentesappen, zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde
suiker of andere zoetstoffen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. De waarde van alle gebruikte
materialen van hoofdstuk 17 mag evenwel niet
meer bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek
van het produkt

ex 2101

Gebrande cichorei, alsmede extracten, Vervaardiging waarbij alle gebruikte cichorei
essences en concentraten daarvan
reeds van oorsprong moet zijn
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(1)

(2)

(3)

ex 2103

— sausen en preparaten voor sausen; Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
samengestelde kruiderijen en der- onder een andere post dan die van het produkt
gelijke produkten
worden ingedeeld. Mosterdmeel en bereide
mosterd mogen evenwel worden gebruikt

ex 2103

— bereide mosterd

2104

Vervaardiging uit mosterdmeel

Preparaten voor soep of voor bouillon;
bereide soep en bouillon; samengestelde gehomogeniseerde produkten
voor menselijke consumptie:
—

preparaten voor soep of voor Vervaardiging uit materialen van om het even
bouillon; bereide soep en bouillon welke post, met uitzondering van groenten,
bereid of verduurzaamd, bedoeld bij de posten
2002 tot en met 2005

— samengestelde gehomogeniseerde De regel voor de post waaronder het produkt zou
produkten voor menselijke con- worden ingedeeld, indien het onverpakt werd
sumptie
aangeboden, is van toepassing
ex 2106

Suikerstroop, gearomatiseerd of met Vervaardiging waarbij de waarde van alle getoegevoegde kleurstoffen
bruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer
mag bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek
van het produkt

ex 2106

Samengestelde alcoholhoudende prepa- Vervaardiging uit materialen van om het even
raten, andere dan op basis van reuk- welke post, met uitzondering van druiven of alle
stoffen, van de soort gebruikt voor de van druiven afkomstige materialen
vervaardiging van dranken

2201

Water, natuurlijk of kunstmatig mine- Vervaardiging waarbij al het gebruikte water
raalwater en spuitwater daaronder be- reeds van oorsprong moet zijn
grepen, zonder toegevoegde suiker of
andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd; ijs en sneeuw

2202

Water, mineraalwater en spuitwater
daaronder begrepen, met toegevoegde
suiker of andere zoetstoffen dan wel
gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bij post
2009

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. De waarde van alle gebruikte
materialen van hoofdstuk 17 mag evenwel niet
meer bedragen dan 30 % van de prijs af fabriek
van het produkt en alle gebruikte ongegiste
vruchtesappen (andere dan vruchtesappen van
ananassen, lemmetjes, pompelmoezen of pomelo’s) moeten reeds van oorsprong zijn.

ex 2204

Wijn van verse druiven, wijn waaraan Vervaardiging uit andere druivemost
alcohol is toegevoegd daaronder begrepen, en druivemost met toegevoegde
alcohol

2205
ex 2207
ex 2208 en
ex 2209

De volgende produkten die van druiven Vervaardiging uit materialen van om het even
afkomstige materialen bevatten:
welke post, met uitzondering van druiven of alle
van druiven afkomstige materialen

— vermout en andere wijn van verse
druiven, bereid met aromatische
planten of met aromatische stoffen
— ethylalcohol en gedistilleerde dranken, ook indien gedenatureerd;
gedistilleerde dranken, likeuren en
andere dranken die gedistilleerde
alcohol bevatten
— natuurlijke tafelazijn
ex 2208

Whisky met een alcohol-volumegehalte Vervaardiging waarbij de waarde van alle op
van minder dan 50 % vol
basis van graan vervaardigde gedistilleerde
dranken niet meer bedraagt dan 15 % van de
prijs af fabriek van het produkt
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(1)

(2)

(3)

ex 2303

Afvallen van maïszetmeelfabrieken Vervaardiging waarbij alle gebruikte maïs reeds
(met uitzondering van ingedikt zwelwa- van oorprong moet zijn
ter), met een gehalte aan proteïnen,
berekend op droge stof, van meer dan
40 gewichtspercenten

ex 2306

Perskoeken en andere vaste afvallen, Vervaardiging waarbij alle gebruikte olijven
verkregen bij de winning van olijfolie, reeds van oorsprong moeten zijn
met een gehalte aan olijfolie van meer
dan 3 %

2309

Bereidingen van de soort gebruikt voor Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen,
het voederen van dieren
suiker of melasse, vlees of melk reeds van
oorsprong moeten zijn

2402

Sigaren, cigarillo’s en sigaretten, van Vervaardiging waarbij ten minste 70 gewichtstabak of van tabakssurrogaten
percenten van de ruwe en niet tot verbruik
bereide tabak of afvallen van tabak bedoeld bij
post 2401 reeds van oorsprong moeten zijn

ex 2403

Rooktabak

Vervaardiging waarbij ten minste 70 gewichtspercenten van de ruwe en niet tot verbruik
bereide tabak of afvallen van tabak bedoeld bij
post 2401 reeds van oorsprong moeten zijn

ex 2504

Natuurlijk kristallijn grafiet, met ver- Verrijking van het koolstofgehalte, het zuiveren
rijkt koolstofgehalte, gezuiverd en ge- en malen van ruw kristallijn grafiet
malen

ex 2515

Marmer, enkel gesneden door zagen, Zagen, splijten en dergelijke van marmer (zelfs
splijten en dergelijke, in blokken of indien reeds gezaagd), met een dikte van meer
platen van vierkante of rechthoekige dan 25 cm
vorm, met een dikte van niet meer dan
25 cm

ex 2516

Graniet, porfier, basalt, zandsteen en Zagen, splijten en dergelijke van natuursteen
andere natuursteen voor de steenhou- (zelfs indien reeds gezaagd), met een dikte van
werij of voor het bouwbedrijf, in blok- meer dan 25 cm
ken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, enkel gesneden door
zagen, splijten of op dergelijke wijze,
met een dikte van niet meer dan 25 cm

ex 2518

Dolomiet, gesinterd of gebrand

Sinteren of branden van niet gesinterd of gebrand
dolomiet

ex 2519

Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet), fijngemaakt in hermetisch gesloten recipiënten, en magnesiumoxide,
ook indien zuiver, met uitzondering van
gesmolten magnesia of doodgebrande
magnesia (gesinterd)

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet) mag evenwel worden gebruikt

ex 2520

Tandtechnisch gips

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 2524

Asbestvezels

Vervaardiging uit asbestmineralen (asbestconcentraat)

ex 2525

Micapoeder

Malen van mica en van afval van mica

ex 2530

Verfaarden, gebrand of fijngemaakt

Branden of malen van verfaarden

ex 2707

Oliën waarin het gewicht van de Raffinagebewerkingen en/of een of meer aangearomatische bestanddelen dat van de wezen behandelingen (1)
niet-aromatische bestanddelen overtreft,
zijnde soortgelijke produkten als minerale oliën verkregen bij het distilleren
van hoge-temperatuur-steenkoolteer, die
voor 65 % of meer van hun volume
distilleren bij een temperatuur van
250 °C of minder (mengels van benzol
en van benzine daaronder begrepen),
bestemd om te worden gebruikt als
motorbrandstof of als andere brandstof
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(1)

(2)

ex 2707 (vervolg)

ex 2709
2710 t/m
2712

(3)

of
andere behandelingen waarbij alle gebruikte
materialen onder een andere tariefpost dan die
van het produkt worden ingedeeld. Materialen
ingedeeld onder dezelfde post als het produkt
mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde
dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt
Ruwe oliën uit bitumineuze mineralen

Droge distillatie van bitumineuze mineralen

Aardolie en olie uit bitumineuze mine- Raffinagebewerkingen en/of een of meer aangeralen, andere dan ruwe; preparaten die wezen behandelingen (1)
70 of meer gewichtspercenten aardolie
of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door
deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen
Aardgas en andere gasvormige kool- of
waterstoffen
Vaseline; paraffine, microkristallijne
was uit aardolie, slack wax, ozokeriet,
montaanwas, turfwas, andere minerale
was en dergelijke door synthese of op
andere wijze verkregen produkten, ook
indien gekleurd

2713 t/m
2715

andere behandelingen waarbij alle gebruikte
materialen onder een andere tariefpost dan die
van het produkt worden ingedeeld. Materialen
ingedeeld onder dezelfde post als het produkt
mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde
dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

Petroleumcokes, petroleumbitumen en Raffinagebewerkingen en/of een of meer aangeandere residuen van aardolie of van olie wezen behandelingen (1)
uit bitumineuze mineralen
Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; of
bitumineuze leisteen en bitumineus
zand; asfaltiet en asfaltsteen
Bitumineuze mengsels van natuurlijk
asfalt, van natuurlijk bitumen, van
petroleumbitumen, van minerale teer
of van minerale teerpek

andere behandelingen waarbij alle gebruikte
materialen onder een andere tariefpost dan die
van het produkt worden ingedeeld. Materialen
ingedeeld onder dezelfde post als het produkt
mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde
dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex hoofdstuk 28 Anorganische chemische produkten;
anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve
elementen, van zeldzame aardmetalen
en van isotopen, met uitzondering van
de posten ex 2811 en ex 2833, waarvoor
de regels hierna uiteengezet worden:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

ex 2811

Zwaveltrioxide

Vervaardiging uit zwaveldioxide

ex 2833

Aluminiumsulfaat

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 2901

Acyclische koolwaterstoffen gebruikt Raffinagebewerkingen en/of een of meer aangeals motorbrandstof of als andere brand- wezen behandelingen (1)
stof
of
andere behandelingen waarbij alle gebruikte
materialen onder een andere tariefpost dan die
van het produkt worden ingedeeld. Materialen
ingedeeld onder dezelfde post als het produkt
mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde
dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 2902

Cycloalkanen en cycloalkenen (andere Raffinagebewerkingen en/of een of meer aangedan azulenen), benzeen, tolueen, xy- wezen behandelingen (1)
leen, bestemd om te worden gebruikt als
motorbrandstof of als andere brandstof
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(1)

(2)

ex 2902 (vervolg)

ex 2905

2915

ex 2932

(3)

of
andere behandelingen waarbij alle gebruikte
materialen onder een andere tariefpost dan die
van het produkt worden ingedeeld. Materialen
ingedeeld onder dezelfde post als het produkt
mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde
dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs fabriek van het produkt
Metaalalcoholaten van alcohol bedoeld Vervaardiging uit materialen van om het even
bij deze post en van ethanol en glycerol welke post, andere materialen van post 2905
daaronder begrepen. Metaalalcoholaten van deze
post mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt
dan 20 % van de prijs af fabriek van het produkt
Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitroen nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post. De waarde van alle gebruikte
materialen van de posten 2915 en 2916 mag
evenwel niet meer bedragen dan 20 % van de
prijs af fabriek van het produkt

— inwendige ethers, alsmede halo- Vervaardiging uit materialen van om het even
geen-, sulfo-, nitro- en nitrosode- welke post. De waarde van alle gebruikte
rivaten daarvan
materialen van post 2909 mag evenwel niet meer
bedragen dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt
— cyclische acetalen en inwendige Vervaardigen uit materialen van om het even
hemiacetalen, alsmede halogeen-, welke post
sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten
daarvan

2933

Heterocyclische verbindingen met uit- Vervaardiging uit materialen van om het even
sluitend één of meer stikstofatomen als welke post. De waarde van alle gebruikte
hetero-atoom
materialen van de posten 2932 en 2933 mag
evenwel niet meer bedragen dan 20 % van de
prijs af fabriek van het produkt

2934

— Nucleïnzuren en zouten daarvan; Vervaardiging uit materialen van om het even
andere heterocyclische verbindin- welke post. De waarde van alle gebruikte
gen
materialen van de posten 2932, 2933 en 2934
mag evenwel niet meer bedragen dan 20 % van
de prijs af fabriek van het produkt
— Andere heterocyclische verbindin- Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
gen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
begraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

ex hoofdstuk 30 Farmaceutische produkten met uitzondering van de posten 3002, 3003 en
3004 waarvoor de regels hierna worden
uiteengezet

3002

Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid
voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen;
sera van geïmmuniseerde dieren of
personen, alsmede andere bloedfracties
en gewijzigde immunologische produkten, al dan niet verkregen door middel
van biotechnologische processen; vaccins, toxinen, culturen van micro-organismen (andere dan gist) en dergelijke
produkten:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt
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(1)

3002 (vervolg)

(2)

(3)

— produkten bestaande uit twee of
meer bestanddelen die voor therapeutisch of profylactisch gebruik
zijn vermengd of ongemengde
produkten voor dit gebruik, aangeboden in afgemeten hoeveelheden
of gereed voor de verkoop in het
klein

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, andere materialen van post 3002
daaronder begrepen. De materialen van deze
omschrijving mogen eveneens worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

— andere:
— menselijk bloed

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, andere materialen van post 3002
daaronder begrepen. De materialen van deze
omschrijving mogen eveneens worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

— dierlijk bloed, bereid voor thera- Vervaardiging uit materialen van om het even
peutisch of profylactisch gebruik welke post, andere materialen van post 3002
daaronder begrepen. De materialen van deze
omschrijving mogen eveneens worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt
— bloedfracties, andere dan sera van
geïmmuniseerde dieren of personen, hemoglobine en serumglobuline

—

hemoglobine, bloedglobuline en Vervaardiging uit materialen van om het even
serumglobuline
welke post, andere materialen van post 3002
daaronder begrepen. De materialen van deze
omschrijving mogen eveneens worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

— andere

3003 en
3004

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, andere materialen van post 3002
daaronder begrepen. De materialen van deze
omschrijving mogen eveneens worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, andere materialen van post 3002
daaronder begrepen. De materialen van deze
omschrijving mogen eveneens worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

Geneesmiddelen (andere dan produkten Vervaardiging waarbij:
bedoeld bij de posten 3002, 3005 en
3006)
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld. Materialen van de posten 3003
of 3004 mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de waarde ervan samen niet
meer bedraagt dan 20 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt

ex hoofdstuk 31 Meststoffen, met uitzondering van post Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
ex 3105, waarvoor de regel hierna onder een andere post dan die van het produkt
uiteengezet wordt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt
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(1)

ex 3105

(2)

(3)

Minerale of chemische meststoffen die Vervaardiging waarbij:
twee of drie van de vruchtbaarmakende
elementen stikstof, fosfor en kalium
bevatten; andere meststoffen; produkten
bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of
in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van
niet meer dan 10 kg, met uitzondering
van:
— natriumnitraat

— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld. Materialen van dezelfde post
mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek
van het produkt

— calciumcyaanamide

en

— kaliumsulfaat

— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt

— magnesiumkaliumsulfaat
ex hoofdstuk 32 Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; pigmenten en
andere kleur- en verfstoffen; verf en
vernis; mastiek; inkt, met uitzondering
van de posten ex 3201 en 3205, waarvoor de regels hierna uiteengezet worden

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

ex 3201

Tannine (looizuur), alsmede zouten, Vervaardiging uit looiextracten van plantaardige
ethers, esters en andere derivaten daar- oorsprong
van

3205

Verflakken; preparaten op basis van Vervaardiging uit materialen van om het even
verflakken, bedoeld bij aantekening 3 welke post, met uitzondering van de materialen
van de posten 3203, 3204 en 3205. Materialen
bij dit hoofdstuk (2)
ingedeeld onder post 3205 mogen evenwel
worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde
ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af
fabriek van het produkt

ex hoofdstuk 33 Etherische oliën en harsaroma’s; parfumerieën, toiletartikelen en kosmetische
produkten, met uitzondering van de
posten ex 3301, ex 3302 en ex 3306
waarvoor de regels hierna uiteengezet
worden

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

ex 3301

Etherische oliën (ook indien daaruit de
terpenen zijn afgesplitst), vast of vloeibaar; harsaroma’s; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in
vette oliën, in was of in dergelijke
stoffen, verkregen door enfleurage of
door maceratie; terpeenhoudende bijprodukten, afgesplitst uit etherische
oliën; gedistilleerd aromatisch water
en waterige oplossingen van etherische
oliën

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, andere materialen van een verschillende groep (3) daaronder begrepen. Materialen
van dezelfde „groep” mogen evenwel worden
gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet
meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek
van het produkt

ex 3302

Bereidingen die alle essentiële aroma- Vervaardiging uit materialen van om het even
tische stoffen van een bepaalde drank welke post, met uitzondering van druiven of alle
bevatten
van druiven afkomstige materialen

ex 3306

Garens gebruikt voor het schoonmaken Vervaardiging uit:
tussen de tanden (floszijde)
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(1)

(2)

(3)

ex 3306 (vervolg)

— ruwe zijde, afval van zijde, gekaard of
gekamd of anderszins bewerkt voor het
spinnen
— andere natuurlijke vezels, niet gekaard of
gekamd, noch anderszins bewerkt voor het
spinnen
— chemische materialen of textielmassa
of
— stoffen voor het vervaardigen van papier

ex hoofdstuk 34 Zeep, organische tensioactieve produkten ; wasmiddelen, smeermiddelen,
kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke
artikelen, modelleerpasta’s, tandtechnische waspreparaten en tandtechnische
preparaten op basis van gebrande gips,
met uitzondering van de posten ex 3403
en ex 3404, waarvoor de regels hierna
worden uiteengezet

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

ex 3403

Smeermiddelen bevattende minder dan Raffinagebewerkingen en/of een of meer aange70 gewichtspercenten aardolie of olie wezen behandelingen (1)
uit bitumineuze mineralen
of
andere behandelingen waarbij alle gebruikte
materialen onder een andere tariefpost dan die
van het produkt worden ingedeeld. Materialen
ingedeeld onder dezelfde post als het produkt
mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde
dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 3404

Kunstwas en was bereid op basis van
paraffine, van was uit aardolie of uit
bitumineuze materialen en van paraffinehoudende residuen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere tariefpost dan die van het
produkt worden ingedeeld. Materialen ingedeeld
onder dezelfde post als het produkt mogen
evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de
waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 % van de
prijs af fabriek van het produkt

ex hoofdstuk 35 Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm;
enzymen, met uitzondering van de
posten 3505 en ex 3507, waarvoor de
regels hierna uiteengezet worden

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

3505

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel
(bij voorbeeld voorgegelatineerd of
veresterd zetmeel); lijm op basis van
zetmeel, van dextrine of van ander
gewijzigd zetmeel:
— door ethervorming of door ver- Vervaardiging uit materialen van om het even
estering gewijzigd zetmeel
welke post, andere materialen van post 3505
daaronder begrepen
— andere

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met uitzondering van de materialen
van post 1108

ex 3507

Bereidingen van enzymen, elders ge- Vervaardiging waarbij de waarde van alle genoemd noch elders onder begrepen
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

hoofdstuk 36

Kruit en springstoffen; pyrotechnische Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
artikelen; lucifers; vonkende legerin- onder een andere post dan die van het produkt
gen; ontvlambare stoffen
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt
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(1)

(2)

ex hoofdstuk 37 Produkten voor fotografie en cinematografie, met uitzondering van de posten
3701, 3702 en 3704, waarvoor de regels
hierna uiteengezet worden

(3)

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

3701

Fotografische platen en vlakfilm, licht- Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
gevoelig, onbelicht, van andere stoffen onder een andere post dan post 3702 worden
dan papier, karton of textiel; vlakfilm ingedeeld
voor „direkt-klaar”-fotografie, lichtgevoelig, onbelicht, ook indien in cassette

3702

Fotografische film, lichtgevoelig, onbe- Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
licht, op rollen, van andere stoffen dan onder een andere post dan post 3701 of 3702
papier, karton of textiel; film voor worden ingedeeld
„direct-klaar”-fotografie, op rollen,
lichtgevoelig, onbelicht

3704

Fotografische platen, film, papier, kar- Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
ton en textiel, belicht doch niet ont- onder een andere post dan de posten 3701 tot en
wikkeld
met 3704 worden ingedeeld

ex hoofdstuk 38 Diverse produkten van de chemische
industrie, met uitzondering van de
posten ex 3801, ex 3803, ex 3805,
ex 3807, ex 3807, 3808 tot en met
3814, 3818 tot en met 3820, 3822,
ex 3823 en 3824 waarvoor de regels
hierna worden uiteengezet
ex 3801

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het
produkt

— colloïdaal grafiet gedispergeerd in Vervaardiging waarbij de waarde van alle geolie en semicolloïdaal grafiet; bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
koolstofpasta’s voor elektroden
van de prijs af fabriek van het produkt
— grafiet in de vorm van pasta’s,
bestaande uit een mengsel van
meer dan 30 gewichtspercenten
grafiet en minerale oliën

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 3403 niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van
het produkt

ex 3803

Geraffineerde tallolie

Raffineren van ruwe tallolie

ex 3805

Sulfaatterpentijnolie, gezuiverd

Zuivering, inhoudende het distilleren en het
raffineren van ruwe sulfaatterpentijnolie

ex 3806

Gomesters

Vervaardiging uit harszuren

ex 3807

Houtteerpek

Distillatie van houtteer

ex 3811

Bereide additieven voor smeerolie, die Vervaardiging waarbij de waarde van de onder
aardolie of olie uit bitumineuze mate- post 3811 ingedeelde gebruikte materialen niet
rialen bevatten
meer mag bedragen dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt

3808 t/m
3814
3818 t/m
3820
3822 en
3824

Diverse produkten van de chemische Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
industrie:
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen die onder dezelfde
post zijn ingedeeld mogen evenwel worden
gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan
niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af
fabriek van het produkt
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(1)

3808 t/m 3814
3818 t/m 3820
3822 en 3824
(vervolg)

(2)

(3)

— de hierna vermelde produkten bedoeld bij post 3824:
— bereide bindmiddelen voor
gietvormen of voor gietkernen op basis van natuurlijke
harshoudende produkten
— nafteenzuren en niet in water
oplosbare zouten daarvan; esters van nafteenzuren
— sorbitol, andere dan die bedoeld bij post 2905
— petroleumsulfonaten, met uitzondering van petroleumsulfonaten van alkalimetalen,
ammonium of ethanolaminen;
thiofeenhoudende sulfonzuren van oliën uit bitumineuze
mineralen, alsmede zouten
daarvan
— ionenwisselaars
— gasbinders (getters) voor elektrische lampen en vacuumbuizen
— gealkaliseerde ijzeroxiden
voor het zuiveren van gas
— ammoniakwaters en gaszuiveringsmassa, verkregen bij het
zuiveren van lichtgas
— sulfonafteenzuren en niet in
water oplosbare zouten daarvan; esters van sulfonafteenzuren
— foezelolie en dippelolie
— mengsels van zouten met verschillende anionen
— kopieerpasta’s op basis van
gelatine, ook indien op een
onderlaag van papier of textiel
— andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 3823

Industriële vetalcoholen

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met inbegrip van vetzuren van post
3823

ex 3901 t/m
3915

Kunststof in primaire vormen, resten en
afval van kunststof, met uitzondering
van die van post ex 3907 waarvoor de
regel hierna wordt uiteengezet:
—

toegevoegde homopolymerisatie- Vervaardiging waarbij:
produkten
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van de gebruikte materialen van
hoofdstuk 39 niet meer bedraagt dan 20 %
van de prijs af fabriek van het produkt (4)

— andere

Vervaardiging waarbij de waarde van de gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van
het produkt (4)
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(1)

ex 3907

3916 t/m
3921

(2)

(3)

Copolymeer, gemaakt van polycarbo- Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
naat en acrylonitril-butadieen-styreen- onder een andere post dan die van het produkt
copolymeer (ABS)
worden ingedeeld. Materialen ingedeeld onder
dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het
produkt
Halffabrikaten van kunststof, uitgezonderd die van de posten ex 3916, ex 3917
en ex 3920, waarvoor de regels hierna
worden uiteengezet:
— platte produkten, verder bewerkt
dan alleen aan de oppervlakte of in
andere dan rechthoekige of vierkante vorm gesneden; andere produkten, verder bewerkt dan alleen
aan de oppervlakte

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet meer
bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het
produkt (4)

— andere:
—

toegevoegde homopolymerisatie- Vervaardiging waarbij:
produkten
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van de gebruikte materialen van
hoofdstuk 39 niet meer bedraagt dan 20 %
van de prijs af fabriek van het produkt (4)

ex 3916 en
ex 3917

— andere

Vervaardiging waarbij de waarde van de gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van
het produkt (4)

Profielen en buizen

Vervaardiging waarbij:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van de onder dezelfde post als het
produkt ingedeelde materialen niet meer
bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek
van het produkt

ex 3920

3922 t/m
3926
ex 4001

Ionomeervellen of foliën

Vervaardiging van een thermoplastisch partieel
zout, een copolymeer van ethyleen en metacrylzuur, gedeeltelijk geneutraliseerd met metaalionen, voornamelijk zink en natrium

Artikelen van kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

Gelamineerde platen van crêperubber Lamineren van vellen crêperubber
voor zolen

4005

Bereide rubber, niet gevulkaniseerd, in Vervaardiging waarbij de waarde van alle geprimaire vormen of in platen, vellen of bruikte materialen, met uitzondering van natuurstrippen
lijk rubber, niet meer bedraagt dan 50 % van de
prijs af fabriek van het produkt

4012

Gebruikte of van een nieuw loopvlak Vervaardiging uit materialen van om het even
voorziene luchtbanden van rubber; mas- welke post, met uitzondering van die van de
sieve of halfmassieve banden, verwis- posten 4011 en 4012
selbare loopvlakken voor banden en
velglinten, van rubber

ex 4017

Werken van geharde rubber

Vervaardiging uit geharde rubber

ex 4102

Onthaarde huiden en vellen van schapen Schapenhuiden en -vellen ontdoen van hun wol
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(1)

4104 t/m
4107

(2)

(3)

Leder, alsmede voorgelooide onthaarde Herlooien van voorgelooid leder
vellen en huiden, ander dan leder
bedoeld bij post 4108 of 4109
of
vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld

4109

ex 4302

Lakleder, gelamineerd lakleder daaron- Vervaardiging uit leder van de posten 4104 tot en
der begrepen; gemetalliseerd leder
met 4107, op voorwaarde dat de waarde ervan
niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
Pelterijen, gelooid of anderszins bereid,
samengevoegd:
— banen, zakken, vierkanten, kruisen Bleken of verven, naast snijden en samenvoegen
en dergelijke vormen
van niet-samengevoegde, gelooide of anderszins
bereide pelterijen bedoeld bij post 4302
— andere

Vervaardiging uit niet-samengevoegde, gelooide
of anderszins bereide pelterijen

4303

Kleding, kledingtoebehoren en andere Vervaardiging uit niet-samengevoegde, gelooide
artikelen, van bont
of anderszins bereide pelterijen bedoeld bij post
4302

ex 4403

Hout, enkel vierkant behakt of vierkant Vervaardiging uit hout, onbewerkt, ook indien
bezaagd
ontschorst of ruw behakt of ontdaan van het spint

ex 4407

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, Schaven, schuren of aaneenvoegen door middel
dan wel gesneden of geschild, ge- van een vingerlasverbinding
schaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding, met een dikte van meer dan
6 mm

ex 4408

Fineer en hout in platen voor de Aanbrengen van een verbinding, schaven, schuvervaardiging van triplex- en multiplex- ren of aaneenvoegen door middel van een
hout, met een dikte van niet meer dan vingerlasverbinding
6 mm, waarin een verbinding is gemaakt, alsmede ander hout, overlangs
gezaagd of gesneden of geschild, met
een dikte van niet meer dan 6 mm,
geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding

4409

—

hout (niet-ineengezette plankjes Schuren of aaneenvoegen door middel van een
voor parketvloeren daaronder be- vingerlasverbinding
grepen), waarvan ten minste een
zijde over de gehele lengte is
geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met Vverbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of met
vingerlasverbinding

— staaflijst

In profiel frezen of vormen

ex 4410 t/m
ex 4413

Staaflijst van hout, voor meubelen, voor In profiel frezen of vormen
lijsten, voor binnenhuisversiering, voor
het wegwerken van elektrische leidingen (groeflatjes en afdekprofielen) en
voor dergelijke doeleinden

ex 4415

Pakkisten, kratten, trommels en derge- Vervaardiging uit niet op maat gezaagde planken
lijke complete verpakkingsmiddelen,
van hout

ex 4416

Vaten, kuipen, tobben en ander kuipers- Vervaardiging uit duighout, ook indien gezaagd
werk, alsmede delen daarvan, van hout op beide hoofdvlakken, doch niet verder bewerkt

ex 4418

— schrijnwerk en timmerwerk, voor Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
bouwwerken, van hout
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Panelen met cellenstructuur en
dakspanen mogen evenwel worden gebruikt
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(1)

(2)

(3)

ex 4418 (vervolg)

— staaflijst

ex 4421

Hout geschikt gemaakt voor de vervaar- Vervaardiging uit hout van om het even welke
diging van lucifers; houten schoenpin- post, met uitzondering van houtdraad bedoeld bij
nen
post 4409

4503

Werken van natuurkurk

In profiel frezen of vormen

Vervaardiging uit natuurkurk bedoeld bij post
4501

ex 4811

Papier en karton, enkel gelijnd, gelini- Vervaardiging uit stoffen voor het vervaardigen
eerd of geruit
van papier bedoeld bij hoofdstuk 47

4816

Carbonpapier, zelfkopiërend papier en Vervaardiging uit stoffen voor het vervaardigen
ander papier voor het maken van door- van papier bedoeld bij hoofdstuk 47
slagen en overdrukken (ander dan dat
van post 4809), complete stencils en
offsetplaten, van papier, ook indien
verpakt in dozen

4817

Enveloppen, postbladen, briefkaarten Vervaardiging waarbij:
(andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten, van papier of van
karton; assortimenten van papierwaren
voor correspondentie in dozen, in omslagen en in dergelijke verpakkingen,
van papier of van karton
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt

ex 4818

Closetpapier

Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier bedoeld bij hoofdstuk 47

ex 4819

Dozen, zakken, hoezen en andere ver- Vervaardiging waarbij:
pakkingsmiddelen van papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen
van cellulosevezels
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt

ex 4820

Blocnotes

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 4823

Ander papier en karton, alsmede andere Vervaardiging uit materialen voor het vervaardicellulosewatten en vliezen van cellulo- gen van papier bedoeld bij hoofdstuk 47
sevezels, op maat gesneden

4909

Prentbriefkaarten en andere gedrukte Vervaardiging uit materialen die niet zijn ingebriefkaarten; gedrukte kaarten met per- deeld onder de posten 4909 en 4911
soonlijke wensen of mededelingen, ook
indien geïllustreerd of met garneringen,
al dan niet met enveloppe

4910

Kalenders van alle soorten, gedrukt,
kalenderblokken daaronder begrepen:
— kalenders van de „eeuwigdurende” Vervaardiging waarbij:
soort en kalenders met een verwisselbaar blok op voetstuk van
andere stoffen dan papier of karton
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(1)

(2)

4910 (vervolg)

— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— andere

ex 5003

5501 t/m
5507

(3)

Vervaardiging uit materialen die niet zijn ingedeeld onder de posten 4909 en 4911

Afval van zijde (cocons ongeschikt om Kaarden of kammen van afval van zijde
te worden afgehaspeld, afval van garen
en rafelingen daaronder begrepen), gekaard of gekamd
Synthetische of kunstmatige stapelve- Vervaardiging uit chemische materialen of texzels
tielmassa

ex hoofdstuk 50 Garens, monofilamenten en draad:
t/m 55

Vervaardiging uit (5):
— ruwe zijde, afval van zijde, gekaard of
gekamd of anderszins bewerkt voor het
spinnen
— natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd,
noch anderszins bewerkt voor het spinnen
— chemische materialen of textielmassa
of
— stoffen voor het vervaardigen van papier

ex hoofdstuk 50 Weefsels:
t/m 55
— elastische weefsels voorzien van Vervaardiging uit eendraadgaren (5)
rubberdraad
— andere

Vervaardiging uit (5):
— kokosgaren
— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
— chemische materialen of textielmassa
of
— papier
of
bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals
wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren,
ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en
noppen), op voorwaarde dat de waarde van de
gebruikte niet-bedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het
produkt

ex hoofdstuk 56 Watten, vilt en gebonden textielvlies; Vervaardiging uit (5):
speciale garens; bindgaren, touw en
kabel, alsmede werken daarvan, met
uitzondering van de posten 5602, 5604,
5605 en 5606, waarvoor de regels
hierna worden uiteengezet
— kokosgaren
— natuurlijke vezels
— chemische materialen of textielmassa
of
— stoffen gebruikt voor het vervaardigen van
papier
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(1)

5602

(2)

(3)

Vilt, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen:
— naaldgetouwvilt

Vervaardiging uit (5):
— natuurlijke vezels
of
— chemische materialen of textielmassa
Echter:
— polypropyleenfilamentgarens bedoeld bij
post 5402
— polypropyleenvezels bedoeld bij post 5503
of 5506
of
— polypropyleenkabels bedoeld bij post 5501
waarvan de titer in alle gevallen van één enkel
filament of vezel minder dan 9 decitex bedraagt,
mogen worden gebruikt, op voorwaarde dat de
waarde ervan niet meer bedraagt dan 40 % van de
prijs af fabriek van het produkt

— andere

5604

Vervaardiging uit (5):
— natuurlijke vezels
— van caseïnevezels vervaardigde kunstmatige
stapelvezels
of
— chemische materialen of textielmassa

Draad en koord van rubber, omwoeld of
omvlochten met textiel; textielgarens,
alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of
5405, geïmpregneerd, bekleed, bedekt
of ommanteld met rubber of met kunststof:
— draad en koord, van rubber, om- Vervaardiging uit niet omwoeld of omvlochten
woeld of omvlochten met textiel
draad en koord, van gevulkaniseerde rubber
— andere

5605

Vervaardiging uit (5):
— natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd,
noch anderszins bewerkt voor het spinnen
— chemische materialen of textielmassa
of
— stoffen voor het vervaardigen van papier

Metaalgarens, ook indien omwoeld, be- Vervaardiging uit (5):
staande uit textielgarens, of strippen en
artikelen van dergelijke vorm bedoeld
bij post 5404 of 5405, verbonden met
metaaldraad, -strippen of -poeder, dan
wel bedekt met metaal
— natuurlijk vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
— chemische materialen of textielmassa
of
— stoffen voor het vervaardigen van papier

5606

Metaalgarens, ook indien omwoeld, be- Vervaardiging uit (5):
staande uit textielgarens, of strippen en
artikelen van dergelijke vorm bedoeld
bij post 5404 of 5405, verbonden met
metaaldraad, -strippen of -poeder, dan
wel bedekt met metaal
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(1)

(2)

5606 (vervolg)

hoofdstuk 57

(3)

— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen,
— chemische materialen of textielmassa
of
— stoffen voor het vervaardigen van papier
Tapijten:
— van naaldgetouwvilt

Vervaardiging uit (5):
— natuurlijke vezels
of
— chemische materialen of textielmassa
Echter:
— polypropyleenfilamentgarens bedoeld bij
post 5402
— polypropyleenvezels bedoeld bij post 5503
of 5506
of
— polypropyleenkabels bedoeld bij post 5501
waarvan de titer in alle gevallen van één enkel
filament of vezel minder dan 9 decitex bedraagt,
mogen worden gebruikt, op voorwaarde dat de
waarde ervan niet meer bedraagt dan 40 % van de
prijs af fabriek van het produkt

— van ander vilt

Vervaardiging uit (5):
— natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd,
noch anderszins bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassa

— andere

Vervaardiging uit (5):
— kokosgaren
— synthetische of kunstmatige filamentgarens
— natuurlijke vezels
of
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen

ex hoofdstuk 58 Speciale weefsels; getufte textielstoffen; kant; tapisserieën; passementwerk;
borduurwerk, met uitzondering van de
posten 5805 en 5810; de regel voor post
5810 wordt hierna uiteengezet:
— elastische weefsels (met rubber- Vervaardiging uit eendraadgaren (5)
draad verbonden)
— andere

Vervaardiging uit (5):
— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassa
of
bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of van afwerking (zoals
wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren,
ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en
noppen), op voorwaarde dat de waarde van de
gebruikte, niet-bedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het
produkt
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(1)

5810

(2)

(3)

Borduurwerk, aan het stuk, in banden of Vervaardiging waarbij:
in de vorm van motieven
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt

5901

Weefsels bedekt met lijm of met Vervaardiging uit garen
zetmeelachtige stoffen, van de soort
gebruikt voor het boekbinden, voor het
kartonneren, voor foedraalwerk of voor
dergelijk gebruik; calqueerlinnen en
tekenlinnen; schilderdoek; stijflinnen
(buckram) en dergelijke weefsels van
de soort gebruikt voor steunvormen van
hoeden

5902

Bandenkoordweefsel („tyre cord fabric”) van garens met een hoge sterktegraad van nylon of van andere polyamiden, van polyesters of van viscoserayon:
— bevattende niet meer dan 90 ge- Vervaardiging uit garen
wichtspercenten textielstoffen
— andere

Vervaardiging uit chemische materialen of textielmassa

5903

Weefsels, geïmpregneerd, bekleed of Vervaardiging uit garen
bedekt met, dan wel met inlagen van
kunststof, andere dan die bedoeld bij
post 5902

5904

Linoleum, ook indien in bepaalde vorm Vervaardiging uit garen (5)
gesneden; vloerbedekking, bestaande
uit een deklaag of een bekleding op
een drager van textiel, ook indien in
bepaalde vorm gesneden

5905

Wandbekleding van textielstof:
— geïmpregneerd, bekleed of bedekt Vervaardiging uit garen
met, dan wel met inlagen van
rubber, kunststoffen of andere materialen
— andere

Vervaardiging uit (5):
— kokosgaren
— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassa
of
bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of van afwerking (zoals
wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren,
ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en
noppen), op voorwaarde dat de waarde van de
gebruikte, niet bedrukte weefsels niet meer
bedraagt dan 47,5 % van de prijs af fabriek van
het produkt
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(1)

5906

(2)

(3)

Gegummeerde weefsels, andere dan die
bedoeld bij post 5902:
— brei- en haakwerk

Vervaardiging uit (5):
— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassa

— andere weefsels, vervaardigd uit Vervaardiging uit chemische materialen
synthetische filamentgarens bevattende meer dan 90 gewichtspercenten textielstoffen
— andere
5907

ex 5908
5909 t/m
5911

Vervaardiging uit garen

Weefsels, anderszins geïmpregneerd, Vervaardiging uit garen
bekleed of bedekt; beschilderd doek
voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio’s of voor dergelijk
gebruik
Gloeikousjes, geïmpregneerd

Vervaardiging uit rond gebreide buisjes

Artikelen, voor technisch gebruik, van
textielstoffen:
— polijstschijven, andere dan die van Vervaardiging uit garens of uit afval van weefsels
vilt bedoeld bij post 5911
of lompen en vodden bedoeld bij post 6310
— andere

Vervaardiging uit (6):
— kokosgaren
— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassa

hoofdstuk 60

Brei- en haakwerk aan het stuk

Vervaardiging uit (6):
— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassa

hoofdstuk 61

Kleding en kledingtoebehoren van breiof haakwerk
— verkregen door aaneennaaien of Vervaardiging uit garen (5)
anderszins aaneenzetten van twee
of meer stukken brei- of haakwerk
die hetzij op maat zijn gesneden of
direct in vorm zijn verkregen
— andere

Vervaardiging uit (6):
— natuurlijke vezels
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassa

ex hoofdstuk 62 Kleding en kledingtoebehoren, andere Vervaardiging uit garen (6)
dan van brei- of haakwerk, met uitzondering van de posten ex 6202,
ex 6206, ex 6206, ex 6209, ex 6210,
6213, 6214, ex 6216 en ex 6217, waarvoor de regels hierna worden uiteengezet
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(1)

ex 6202,
ex 6206,
ex 6209,
ex 6211,
ex 6211 en
ex 6217

(2)

(3)

Dames-, meisjes- en babykleding, als- Vervaardiging uit garen (6)
mede ander geconfectioneerd kledingtoebehoren, geborduurd

of
vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel, op
voorwaarde dat de waarde van het gebruikte nietgeborduurde weefsel niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt (6)
ex 6210,
ex 6216 en
ex 6217

Vuurbestendige uitrustingen van weef- Vervaardiging uit garens (7)
sel bedekt met een folie van met
aluminium verbonden polyester
of
vervaardiging uit weefsel zonder deklaag, op
voorwaarde dat de waarde van het gebruikte
weefsel zonder deklaag niet meer bedraagt dan
40 % van de prijs af fabriek van het produkt (7)

6213 en
6214

ex 6217

6301 t/m
6304

Zakdoeken, sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers,
voiles en dergelijke artikelen
— geborduurd

Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren (7) (5)
of
vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel, op
voorwaarde dat de waarde van het gebruikte nietgeborduurde weefsel niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt (5)

— andere

Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren (7) (5)

— Tussenvoeringen voor kragen en Vervaardiging waarbij:
omslagen
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
Dekens, beddelinnen, gordijnen, vitrages en andere artikelen voor stoffering:
— van vilt of gebonden textielvlies

Vervaardiging uit (5):
— natuurlijke vezels
of
— chemische produkten of textielmassa

— andere
— geborduurd

Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren (7) (5)
of
vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel (ander
dan van brei- of haakwerk), op voorwaarde dat de
waarde van het gebruikte niet-geborduurde weefsel niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt (5)

— andere

Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren (7) (5)
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(1)

(2)

6305

Zakken voor verpakkingsdoeleinden

6306

Dekkleden en zonneschermen voor
winkelpuien en dergelijke; tenten; zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden; kampeerartikelen:

(3)

Vervaardiging uit (6):
— natuurlijke vezels,
— synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
of
— chemische materialen of textielmassa

— van gebonden textielvlies

Vervaardiging uit (6):
— natuurlijke vezels
of
— chemische produkten of textielmassa

— andere

Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren (6)

6307

Andere geconfectioneerde artikelen, pa- Vervaardiging waarbij de waarde van alle getronen voor kleding daaronder begrepen bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

6308

Stellen of assortimenten, bestaande uit
weefsel en garen, ook indien met
toebehoren, voor de vervaardiging van
tapijten, van tapisserieën, van geborduurde tafelkleden en servetten of van
dergelijke artikelen van textiel, opgemaakt voor de verkoop in het klein

Elk bestanddeel van het stel of assortiment moet
beantwoorden aan de regel die ervoor zou gelden
indien het niet in het stel of assortiment was
opgenomen. Niet van oorsprong zijnde artikelen
mogen evenwel gebruikt worden, op voorwaarde
dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan
15 % van de prijs af fabriek van het stel of het
assortiment

6401 t/m
6405

Schoeisel

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met uitzondering van de samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of
met andere binnendelen, bedoeld bij post 6406

6503

Hoeden en andere hoofddeksels, van Vervaardiging uit garen of textielvezels (6)
vilt, vervaardigd van hoedvormen (cloches) of van schijfvormige „plateaux”,
bedoeld bij post 6501, ook indien
gegarneerd

6505

Hoeden en andere hoofddeksels, van Vervaardiging uit garen of textielvezels (6)
brei- en haakwerk of vervaardigd van
kant, van vilt of van andere textielprodukten (aan het stuk, maar niet in
stroken), ook indien gegarneerd; haarnetjes, ongeacht van welke stof, ook
indien gegarneerd

6601

Paraplu’s en parasols (wandelstokpara- Vervaardiging waarbij de waarde van alle geplu’s, tuinparasols en dergelijke artike- bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
len daaronder begrepen)
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 6803

Werken van leisteen of van samengekit Vervaardiging uit bewerkte leisteen
leigruis

ex 6812

Werken van asbest; werken van meng- Vervaardiging uit materialen van om het even
sels samengesteld met asbest of met welke post
asbest en magnesiumcarbonaat

ex 6814

Bewerkt mica en werken van mica, Vervaardiging uit bewerkt mica (met inbegrip van
geagglomereerd of gereconstitueerd mi- geagglomereerd of gereconstitueerd mica)
ca daaronder begrepen, ook indien op
een drager van papier, van karton of van
andere stoffen

7006

Glas bedoeld bij post 7003, 7004 of Vervaardiging uit materialen van post 7001
7005, gebogen, met schuin geslepen
randen, gegraveerd, van gaten voorzien,
geëmailleerd of op andere wijze bewerkt, doch niet omlijst noch met
andere stoffen verbonden
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7007

Veiligheidsglas, bestaande uit geharde Vervaardiging uit materialen van post 7001
glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte
glasplaten

7008

Meerwandig glas voor isoleringsdoel- Vervaardiging uit materialen van post 7001
einden

7009

Spiegels van glas, ook indien omlijst, Vervaardiging uit materialen van post 7001
achteruitkijkspiegels daaronder begrepen

7010

Flessen, flacons, bokalen, potten, buis- Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
jes, ampullen en andere bergingsmidde- onder een andere post dan die van het produkt
len, van glas, voor vervoer of voor worden ingedeeld
verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas
of
slijpen van glaswerk, op voorwaarde dat de
waarde van het niet geslepen glas niet meer
bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het
produkt

7013

Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
kantoorgebruik, voor binnenhuisversie- onder een andere post dan die van het produkt
ring of voor dergelijk gebruik, andere worden ingedeeld
dan bedoeld bij post 7010 of 7018
en
slijpen van glaswerk, op voorwaarde dat de
waarde van het niet geslepen glaswerk niet meer
bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het
produkt
of
versieren met de hand (met uitzondering van
zijdezeefdruk) van met de hand geblazen glaswerk, op voorwaarde dat de waarde van het met
de hand geblazen glaswerk niet meer bedraagt
dan 50 % van de prijs af fabriek van het produkt

ex 7019

Werken (andere dan garens) van glas- Vervaardiging uit:
vezels
— ongekleurde lonten, rovings en garens
of
— glaswol

ex 7101

Echte of gekweekte parels, in stellen, Vervaardiging waarbij de waarde van alle getijdelijk aaneengeregen met het oog op bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
het vervoer
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 7102,
ex 7103 en
ex 7104

Bewerkte natuurlijke, synthetische of Vervaardiging uit onbewerkte edelstenen of halfgereconstrueerde edelstenen of half- edelstenen
edelstenen

ex 7106
ex 7108 en
ex 7110

Edele metalen:

ex 7107,
ex 7109 en
ex 7111

— onbewerkt

Vervaardiging uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 7106, 7108 of 7110
of
de elektrolytische, thermische of chemische
scheiding van edele metalen van post 7106,
7108 of 7110
of
de legering van edele metalen van post 7106,
7108 of 7110, onderling of met onedele metalen

— halfbewerkt of in poedervorm

Vervaardiging uit onbewerkte edele metalen

Metalen geplateerd met edele metalen, Vervaardiging uit metalen geplateerd met edele
halfbewerkt
metalen, onbewerkt
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7116

Werken van echte of gekweekte parels, Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevan natuurlijke, synthetische of gere- bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
construeerde edelstenen of halfedelste- van de prijs af fabriek van het produkt
nen

7117

Fancybijouterieën

7207

Halffabrikaten van ijzer of van niet- Vervaardiging uit materialen van de posten 7201,
gelegeerd staal
7202, 7203, 7204 en 7205

7208 t/m
7216

Gewalste platte produkten, walsdraad, Vervaardiging uit ijzer of niet-gelegeerd staal, in
staven en profielen van ijzer of van niet- ingots of in andere primaire vormen, bedoeld bij
gelegeerd staal
post 7206

7217

Draad van ijzer of van niet-gelegeerd Vervaardiging uit halffabrikaten bedoeld bij post
staal
7207

ex 7218
7219 t/m
7222

Halffabrikaten, gewalste platte produk- Vervaardiging uit roestvrij staal, in ingots of in
ten, walsdraad, staven en profielen van andere primaire vormen, bedoeld bij post 7218
roestvrij staal

7223

Draad van roestvrij staal

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld
of
vervaardiging uit delen van onedel metaal, niet
geplateerd of bedekt met edele metalen, op
voorwaarde dat de waarde van alle gebruikte
materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de
prijs af fabriek van het produkt

Vervaardiging uit halffabrikaten van roestvrij
staal bedoeld bij post 7218

ex 7224
7225 t/m
7227

Halffabrikaten, gewalste platte produk- Vervaardiging uit ander gelegeerd staal, in ingots
ten, walsdraad, van ander gelegeerd of in andere primaire vormen, bedoeld bij post
staal
7224

7228

Staven en profielen van ander gelegeerd Vervaardiging uit gelegeerd of niet-gelegeerd
staal; holle staven voor boringen van staal, in ingots of in andere primaire vormen,
gelegeerd of van niet-gelegeerd staal
bedoeld bij post 7206, 7218 of 7224

7229

Draad van ander gelegeerd staal

Vervaardiging uit halffabrikaten van ander gelegeerd staal bedoeld bij post 7224

ex 7301

Damwandprofielen van ijzer of van Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post
staal
7206

7302

Bestanddelen van spoorbanen, van giet- Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post
ijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven 7206
(rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken,
wisselstangen en andere bestanddelen
van kruisingen en wissels, dwarsliggers,
lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en
dwarsstangen en andere bestanddelen,
voor het leggen, het verbinden of het
bevestigen van rails

7304
7305 en
7306

Buizen, pijpen en holle profielen, van Vervaardiging uit materialen van post 7206,
ijzer (ander dan gietijzer) of van staal 7207, 7218 of 7224

7308

Constructiewerken en delen van constructiewerken (bij voorbeeld bruggen,
brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten
en andere masten, pijlers, kolommen,
kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels,
luiken, balustraden), van gietijzer, van
ijzer of van staal, andere dan de
geprefabriceerde bouwwerken bedoeld
bij post 9406; platen, staven, profielen,
buizen en dergelijke, van gietijzer, van
ijzer of van staal, gereedgemaakt voor
gebruik in constructiewerken

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Gelaste profielen bedoeld bij
post 7301 mogen evenwel niet worden gebruikt
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ex 7315

Sneeuwkettingen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 7315 niet meer
bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van
het produkt

ex 7322

Radiatoren voor centrale verwarming, Vervaardiging waarbij de waarde van alle geniet-elektrisch verwarmd
bruikte materialen van post 7322 niet meer
bedraagt dan 5 % van de prijs af fabriek van
het produkt

ex hoofdstuk 74 Koper en werken van koper, met Vervaardiging waarbij:
uitzondering van de posten 7401 tot en
met 7405; de regel voor post ex 7403
wordt hierna uiteengezet
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
ex 7403

Koperlegeringen, ruw

Vervaardiging uit geraffineerd koper, ruw, of
resten en afval van koper

ex hoofdstuk 75 Nikkel en werken van nikkel, met Vervaardiging waarbij:
uitzondering van de posten 7501 tot en
met 7503
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
ex hoofdstuk 76 Aluminium en werken van aluminium, Vervaardiging waarbij:
met uitzondering van de posten 7601,
7602 en ex 7616; de regels voor de
posten ex 7601 en ex 7616 worden
hierna uiteengezetA
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
ex 7601

ruw aluminium

Vervaardiging door thermische of elektrolytische
behandeling van niet-gelegeerd aluminium of van
resten en afval van aluminium

ex 7616

Werken van aluminium, andere dan Vervaardiging waarbij:
metaaldoek (metaaldoek zonder eind
daaronder begrepen), metaalgaas en
traliewerk, van aluminiumdraad, uit
plaatgaas, verkregen door het uitrekken
van plaat- of bandaluminium
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld. Metaaldoek (metaaldoek zonder
eind daaronder begrepen), metaalgaas en
traliewerk, van aluminiumdraad, uit plaatgaas, verkregen door het uitrekken van
plaat- of bandaluminium mogen echter
worden gebruikt,
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
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ex hoofdstuk 78 Lood en werken van lood, met uitzonde- Vervaardiging waarbij:
ring van de posten 7801 en 7802; de
regel voor post 7801 wordt hierna
uiteengezet
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
7801

Ruw lood:
— geraffineerd lood

Vervaardiging uit werklood

— ander

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Resten en afval bedoeld bij
post 7802 mogen evenwel niet worden gebruikt

ex hoofdstuk 79 Zink en werken van zink, met uitzonde- Vervaardiging waarbij:
ring van de posten 7901 en 7902; de
regel voor post 7901 wordt hierna
uiteengezet
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
7901

Ruw zink

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Resten en afval bedoeld bij
post 7902 mogen evenwel niet worden gebruikt

ex hoofdstuk 80 Tin en werken van tin, met uitzondering Vervaardiging waarbij:
van de posten 8001, 8002 en 8007; de
regel voor post 8001 wordt hierna
uiteengezet
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
8001

Ruw tin

Vervaardiging waarbij alle materialen onder een
andere post dan die van het produkt worden
ingedeeld. Resten en afval bedoeld bij post 8002
mogen evenwel niet worden gebruikt

ex hoofdstuk 81 Andere onedele metalen, bewerkt; wer- Vervaardiging waarbij de waarde van alle mateken van deze stoffen
rialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post als
het produkt niet meer bedraagt dan 50 % van de
prijs af fabriek van het produkt
8206

Stellen, bestaande uit gereedschap van
twee of meer van de posten 8202 tot en
met 8205, opgemaakt voor de verkoop
in het klein

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan de posten 8202 tot en
met 8205 worden ingedeeld. Gereedschap bedoeld bij de posten 8202 tot en met 8205 kan
opgenomen worden in het stel, op voorwaarde dat
de waarde ervan niet meer bedraagt dan 15 % van
de prijs af fabriek van het stel
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Verwisselbaar gereedschap voor al dan Vervaardiging waarbij:
niet mechanisch handgereedschap of
voor gereedschapswerktuigen (bij voorbeeld voor het stampen, stansen, draadtappen, draadsnijden, boren, ruimen,
kotteren, frezen, draaien, vastschroeven), daaronder begrepen trekstenen of
trekmatrijzen en pers- of extrusiematrijzen voor het bewerken van metalen,
alsmede grond- en gesteenteboren
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt

8208

Messen en snijbladen, voor machines en Vervaardiging waarbij:
voor mechanische toestellen
— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt

ex 8211

Messen (andere dan die bedoeld bij post Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
8208), ook indien getand, zaksnoeimes- onder een andere post dan die van het produkt
sen daaronder begrepen
worden ingedeeld. Lemmeten en handvatten van
onedel metaal mogen evenwel worden gebruikt

8214

Ander messenmakerswerk (bij voorbeeld tondeuses, hakmessen en dergelijke slagers- en keukenmessen, briefopeners); gereedschap (nagelvijltjes
daaronder begrepen) voor manicure of
voor pedicure, ook indien in stellen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Handvatten van onedel metaal
mogen evenwel worden gebruikt

8215

Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen, taartscheppen, vismessen en botermesjes, suikertangen en dergelijke artikelen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Handvatten van onedel metaal
mogen evenwel worden gebruikt

ex 8306

Beeldjes en andere versieringsvoorwer- Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
pen van onedel metaal
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. De andere materialen van post
8306 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer bedraagt
dan 30 % van de prijs af fabriek van het produkt

ex hoofdstuk 84 Kernreactoren, stoomketels, machines, Vervaardiging waarbij:
toestellen en mechanische werktuigen,
alsmede delen daarvan, met uitzondering van die welke vallen onder de
volgende posten of delen van posten
waarvoor de regels hieronder uiteengezet zijn: 8403, ex 8404, 8406 tot en met
8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420,
8425 tot en met 8430, ex 8431, 8439,
8441, 8444 tot en met 8447, ex 8448,
8452, 8456 tot en met 8466, 8469 tot en
met 8472, 8480, ex 8483, 8484 en 8485
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ex hoofdstuk 84
(vervolg)

(3)

— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt

8403 en
ex 8404

Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij post 8402, en
hulptoestellen voor deze ketels voor
centrale verwarming

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan post 8403 of 8404
worden ingedeeld. Materialen die worden ingedeeld onder post 8403 of 8404 mogen evenwel
worden gebruikt, op voorwaarde dat de waarde
ervan, samen genomen, niet meer bedraagt dan
5 % van de prijs af fabriek van het produkt

8406

Stoomturbines en andere dampturbines

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

8407

Zuigermotoren met vonkontsteking, Vervaardiging waarbij de waarde van alle gewankelmotoren daaronder begrepen
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

8408

Zuigermotoren met zelfontsteking (die- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gesel- en semi-dieselmotoren)
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

8409

Delen waarvan kan worden onderkend Vervaardiging waarbij de waarde van alle gedat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
bestemd zijn voor motoren bedoeld bij van de prijs af fabriek van het produkt
post 8407 of 8408

8412

Andere motoren en andere krachtma- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gechines
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

8415

Machines en apparaten voor de regeling Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevan het klimaat in besloten ruimten, bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
bestaande uit een door een motor van de prijs af fabriek van het produkt
aangedreven ventilator en elementen
voor het wijzigen van de temperatuur
en de vochtigheid van de lucht, die
waarmee de vochtigheid van de lucht
niet afzonderlijk kan worden geregeld
daaronder begrepen

8418

Koelkasten, vrieskasten en andere ma- Vervaardiging waarbij:
chines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek, al dan niet elektrisch
werkend; warmtepompen, andere dan
klimaatregelingstoestellen bedoeld bij
post 8415
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

ex 8419

Machines voor de hout-, papierstof- en Vervaardiging waarbij:
kartonindustrieën
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ex 8419 (vervolg)

8420

(3)

— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als die
van het produkt zijn ingedeeld slechts tot
maximaal 25 % van de prijs af fabriek van
het produkt worden gebruikt
Kalanders en walsmachines, andere dan Vervaardiging waarbij:
voor metalen of voor glas, alsmede
cilinders daarvoor
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als die
van het produkt zijn ingedeeld slechts tot
maximaal 25 % van de prijs af fabriek van
het produkt worden gebruikt

8425 t/m
8428

Hef-, hijs-, laad- en losmachines en Vervaardiging waarbij:
-toestellen, alsmede machines en toestellen voor het hanteren van goederen
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen van post 8431 slechts tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt

8429

8430

Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers), laadschoppen, wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines, met eigen beweegkracht:
— wegwalsen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

— andere

Vervaardiging waarbij:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen van post 8431 slechts tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt

Andere machines en toestellen voor het Vervaardiging waarbij:
afgraven, egaliseren, schrapen, delven,
aanstampen van of boren in grond,
mineralen of ertsen; heimachines en
machines voor het uittrekken van heipalen; sneeuwruimers
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen van post 8431 slechts tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt
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(1)

ex 8431

8439

(2)

Delen van wegwalsen

(3)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

Machines en toestellen voor het ver- Vervaardiging waarbij:
vaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen of voor het vervaardigen of afwerken van papier of van
karton
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als die
van het produkt zijn ingedeeld slechts tot
maximaal 25 % van de prijs af fabriek van
het produkt worden gebruikt

8441

Andere machines en toestellen voor de Vervaardiging waarbij:
bewerking van papierstof, van papier of
van karton, snijmachines van alle soorten daaronder begrepen
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als die
van het produkt zijn ingedeeld slechts tot
maximaal 25 % van de prijs af fabriek van
het produkt worden gebruikt

8444 t/m
8447
ex 8448

8452

Machines van deze posten, bestemd om Vervaardiging waarbij de waarde van alle gete worden gebruikt in de textielindustrie bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt
Hulpmachines en hulptoestellen voor de Vervaardiging waarbij de waarde van alle gemachines bedoeld bij de posten 8444 en bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
8445
van de prijs af fabriek van het produk
Naaimachines, andere dan de naaimachines voor het boekbindersbedrijf bedoeld bij post 8440; meubelen, onderstellen en kappen, speciaal ontworpen
voor naaimachines; naalden voor naaimachines:
— naaimachines die uitsluitend stiks- Vervaardiging waarbij:
teken kunnen vormen, waarvan de
kop zonder de motor niet meer dan
16 kg of met de motor niet meer
dan 17 kg weegt
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— de waarde van alle niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn gebruikt bij het monteren
van de kop, zonder motor, niet meer
bedraagt dan de waarde van de gebruikte
materialen van oorsprong
en
— de draadspannings-, haak- en zigzagmechanismen reeds van oorsprong zijn
— andere

8456 t/m
8466

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

Gereedschapswerktuigen en machines Vervaardiging waarbij de waarde van alle geen hun delen en toebehoren, bedoeld bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
bij de posten 8456 tot en met 8466
van de prijs af fabriek van het produkt
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(2)

(3)

8469 t/m
8472

Kantoormachines en -toestellen (bij Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoorbeeld schrijfmachines, rekenmachi- bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
nes, automatische gegevensverwer- van de prijs af fabriek van het produkt
kende machines, duplicators, hechtmachines)

8480

Vormkasten voor gieterijen; modelpla- Vervaardiging waarbij de waarde van alle geten voor gietvormen; modellen voor bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
gietvormen; gietvormen en andere vor- van de prijs af fabriek van het produkt
men voor metalen (andere dan gietvormen voor ingots), voor metaalcarbiden, voor glas, voor minerale stoffen,
voor rubber of voor kunststof

ex 8483

Rollagerassen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

8484

Metalloplastische pakking; stellen of Vervaardiging waarbij de waarde van alle geassortimenten van pakkingringen en bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
andere pakkingstukken, van verschil- van de prijs af fabriek van het produkt
lende samenstelling, in zakjes, in enveloppen of in dergelijke bergingsmiddelen; mechanische afdichtingen

8485

Delen van machines of van toestellen, Vervaardiging waarbij de waarde van alle geniet genoemd of niet begrepen onder bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
andere posten van dit hoofdstuk en niet van de prijs af fabriek van het produkt
voorzien van elektrische verbindingsstukken, van elektrisch geïsoleerde delen, van spoelen, van contacten of van
andere elektrotechnische delen

ex hoofdstuk 85 Elektrische machines, apparaten, uitrus- Vervaardiging waarbij:
tingsstukken, 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; met uitzondering van die
welke vallen onder de volgende posten
of delen van posten waarvoor de regels
hieronder worden uiteengezet: 8501,
8502, ex 8504, ex 8517, ex 8518, 8519
tot en met 8529, 8535 tot en met 8537,
8542 en 8544 tot en met 8546, ex 8548
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
8501

Elektromotoren en elektrische genera- Vervaardiging waarbij:
toren, andere dan generatoraggregaten
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking, de
materialen van post 8503 slechts tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt

8502

Elektrische generatoraggregaten en ro- Vervaardiging waarbij:
terende omvormers
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(1)

(2)

8502 (vervolg)

(3)

— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen van de posten 8501 en 8503
mogen worden gebruikt op voorwaarde dat
de waarde ervan, samen genomen, niet meer
bedraagt dan 5 % van de prijs af fabriek van
het produkt

ex 8504

Voedingseenheden van de soort gebruikt Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoor automatische gegevensverwer- bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
kende machines
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 8517

Videofoontoestellen

ex 8518

Microfoons en statieven daarvoor; luid- Vervaardiging waarbij:
sprekers, ook indien gemonteerd in een
klankkast; elektrische audiofrequentversterkers; elektrische geluidsversterkers

Vervaardiging waarbij:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte niet van
oorsprong zijnde materialen niet meer
bedraagt dan de waarde van de gebruikte
materialen van oorsprong

— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte niet van
oorsprong zijnde materialen niet meer
bedraagt dan de waarde van de gebruikte
materialen van oorsprong
8519

Platenspelers, elektrogrammofoons, Vervaardiging waarbij:
cassettespelers en andere toestellen voor
het weergeven van geluid, niet uitgerust
voor het opnemen van geluid
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

8520

Toestellen voor het opnemen van geluid Vervaardiging waarbij:
op magneetbanden en andere toestellen
voor het opnemen van geluid, ook
indien uitgerust voor het weergeven
van geluid
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong
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(1)

(2)

(3)

8521

Video-opname- en videoweergaveappa- Vervaardiging waarbij:
raten
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

8522

Delen en toebehoren waarvan kan Vervaardiging waarbij de waarde van alle geworden onderkend dat zij uitsluitend bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
of hoofdzakelijk zijn bestemd voor de van de prijs af fabriek van het produkt
toestellen en apparaten bedoeld bij de
posten 8519 tot en met 8521

8523

Dragers, geprepareerd voor het opne- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gemen van geluid of voor dergelijke bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
doeleinden, doch waarop niet is opge- van de prijs af fabriek van het produkt
nomen, andere dan de goederen bedoeld
bij hoofdstuk 37

8524

Grammofoonplaten, banden en andere
dragers voor het opnemen van geluid of
voor dergelijke doeleinden, waarop is
opgenomen, galvanische vormen en
matrijzen voor het maken van platen
daaronder begrepen, andere dan de
goederen bedoeld bij hoofdstuk 37:
— galvanische vormen en matrijzen Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoor het maken van platen
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt
— andere

8525

Vervaardiging waarbij:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen van post 8523 slechts tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt

Zendtoestellen voor radiotelefonie, ra- Vervaardiging waarbij:
diotelegrafie, radio-omroep of televisie,
ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of
het weergeven van geluid; televisiecamera’s; videocamera’s voor stilstaand
beeld (zogenaamde still image videocamera’s) en andere videocamera-opnametoestellen
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

8526

Radartoestellen, toestellen voor radio- Vervaardiging waarbij:
navigatie en toestellen voor radioafstandsbediening
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong
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(1)

8527

(2)

(3)

Ontvangtoestellen voor radiotelefonie, Vervaardiging waarbij:
radiotelegrafie of radio-omroep, ook
indien in dezelfde kast gecombineerd
met een toestel voor het opnemen of het
weergeven van geluid of met een uurwerk
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

8528

Ontvangtoestellen voor televisie, ook Vervaardiging waarbij:
indien met ingebouwd ontvangtoestel
voor radio-omroep of toestel voor het
opnemen of het weergeven van geluid of
van beelden; videomonitors en videoprojectietoestellen
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

8529

Delen waarvan kan worden onderkend
dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk
bestemd zijn voor de toestellen bedoeld
bij de posten 8525 tot en met 8528:
—

uitsluitend of hoofdzakelijk be- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gestemd voor video-opname- en bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
-weergaveapparaten
van de prijs af fabriek van het produkt

— andere

8535 en
8536

Vervaardiging waarbij:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

Toestellen voor het inschakelen, uit- Vervaardiging waarbij:
schakelen, omschakelen, aansluiten of
verdelen van of voor het beveiligen
tegen elektrische stroom
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking, de
materialen van post 8538 slechts tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt

8537

Borden, panelen, kasten en dergelijke, Vervaardiging waarbij:
voorzien van twee of meer toestellen
bedoeld bij post 8535 of 8536, voor
elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom, ook indien
voorzien van instrumenten of toestellen
bedoeld bij hoofdstuk 90, alsmede toestellen voor numerieke besturing, andere dan de schakelapparaten bedoeld
bij post 8517
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(1)

(2)

8537 (vervolg)

8542

(3)

— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 van de prijs af fabriek
van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking, de
materialen van post 8538 slechts tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt worden gebruikt
Elektronische geïntegreerde schakelin- Vervaardiging waarbij:
gen en micro-assemblages
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking, de
materialen van post 8541 of 8542 slechts
mogen worden gebruikt indien de waarde
ervan, samen genomen, niet meer bedraagt
dan 5 % van de prijs af fabriek van het
produkt

8544

Draad, kabels (coaxiale kabels daaron- Vervaardiging waarbij de waarde van alle geder begrepen) en andere geleiders van bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
elektriciteit, geïsoleerd (ook indien ge- van de prijs af fabriek van het produkt
vernist of gelakt — zogenaamd emaildraad — of anodisch geoxideerd), ook
indien voorzien van verbindingsstukken; optische-vezelkabel bestaande uit
individueel omhulde vezels, ook indien
elektrische geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukken

8545

Koolelektroden, koolborstels, koolspit- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gesen voor lampen, koolstaven voor ele- bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
menten of batterijen en andere artikelen van de prijs af fabriek van het produkt
voor grafiet of andere koolstof, ook
indien verbonden met metaal, voor
elektrisch gebruik

8546

Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de Vervaardiging waarbij de waarde van alle gestof waarvan zij zijn vervaardigd
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 8548

— elektrische delen van machines, Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevan apparaten of van toestellen, bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
niet genoemd of niet begrepen van de prijs af fabriek van het produkt
onder andere posten van dit hoofdstuk
—

gebruikte elektrische elementen, Vervaardiging waarbij:
gebruikte elektrische batterijen en
gebruikte elektrische accumulatoren
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt

8601 t/m
8607

Locomotieven en rollend materieel, Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoor spoor- en tramwegen, alsmede bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
delen daarvan
van de prijs af fabriek van het produkt
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(1)

8608

(2)

(3)

Vast materieel voor spoor- en tram- Vervaardiging waarbij:
wegen; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor
verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens en voor vliegvelden; delen daarvan
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt

8609

Containers en dergelijke laadkisten Vervaardiging waarbij de waarde van alle ge(tankcontainers daaronder begrepen), bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
ingericht en uitgerust voor het vervoer van de prijs af fabriek van het produkt
met ongeacht welk vervoermiddel

ex hoofdstuk 87 Automobielen, tractors, rijwielen, mo- Vervaardiging waarbij de waarde van alle getorrijwielen en andere voertuigen voor bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
vervoer over land, alsmede delen en van de prijs af fabriek van het produkt
toebehoren daarvan, met uitzondering
van die welke vallen onder de volgende
posten of delen van posten waarvoor de
regels hieronder worden uiteengezet:
8709 tot en met 8711, ex 8712, 8715
en 8716
8709

Transportwagens met eigen beweeg- Vervaardiging waarbij:
kracht, niet voorzien van een hefsysteem, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslagplaatsen, op haventerreinen of op vliegvelden, voor het vervoer
van goederen over korte afstanden;
trekkers van de soort gebruikt voor het
trekken van perronwagentjes; delen
daarvan
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt

8710

Gevechtswagens en pantserauto’s, ook Vervaardiging waarbij:
indien met bewapening; delen daarvan
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt

8711

Motorrijwielen en rijwielen met hulp- Vervaardiging waarbij:
motor, ook indien met zijspan; zijspanwagens
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(1)

(2)

8711 (vervolg)

ex 8712

(3)

— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong
Tweewielige fietsen zonder kogellagers Vervaardiging uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 8714

8715

Kinderwagens en delen daarvan

Vervaardiging waarbij:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt

8716

Aanhangwagens en opleggers; andere Vervaardiging waarbij:
voertuigen zonder eigen beweegkracht;
delen daarvan
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt

8803

Delen van de toestellen bedoeld bij de Vervaardiging waarbij de waarde van alle geposten 8801 en 8802
bruikte materialen van post 8803 niet meer
bedraagt dan 5 % van de prijs af fabriek van
het produkt

8804

Valschermen (bestuurbare valschermen
en vliegschermen daaronder begrepen)
en rotochutes; delen en toebehoren
daarvan:

8805

hoofdstuk 89

— rotochutes

Vervaardiging uit materialen van om het even
welke post, met inbegrip van andere materialen
van post 8804

— andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 8804 niet meer
bedraagt dan 5 % van de prijs af fabriek van
het produkt

Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen;
deklandingstoestellen en dergelijke;
toestellen voor vliegoefeningen op de
grond; delen daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 8805 niet meer
bedraagt dan 5 % van de prijs af fabriek van
het produkt

Scheepvaart

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Scheepsrompen bedoeld bij
post 8906 mogen evenwel niet worden gebruikt
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(1)

(2)

(3)

ex hoofdstuk 90 Optische intrumenten, apparaten en Vervaardiging waarbij:
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; delen en toebehoren van
deze instrumenten, apparaten en toestellen, met uitzondering van die welke
vallen onder de volgende posten of
delen van posten waarvoor de regels
hieronder worden uiteengezet: 9001,
9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007,
9011, ex 9014, 9015 tot en met 9017,
ex 9018 en 9024 tot en met 9033
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
9001

Optische vezels en optische-vezelbun- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gedels; optische-vezelkabels, andere dan bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
die bedoeld bij post 8544; platen of van de prijs af fabriek van het produkt
bladen van polariserende stoffen; lenzen
(contactlenzen daaronder begrepen),
prisma’s, spiegels en andere optische
elementen, ongeacht de stof waarvan zij
zijn vervaardigd, niet gemonteerd, andere dan die van niet-optisch bewerkt
glas

9002

Lenzen, prisma’s, spiegels en andere Vervaardiging waarbij de waarde van alle geoptische elementen, ongeacht de stof bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
waarvan zij zijn vervaardigd, gemon- van de prijs af fabriek van het produkt
teerd, voor instrumenten, apparaten en
toestellen, andere dan die van nietoptisch bewerkt glas

9004

Brillen (voor de verbetering van de Vervaardiging waarbij de waarde van alle gegezichtsscherpte, voor het beschermen bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de ogen en andere) en dergelijke van de prijs af fabriek van het produkt
artikelen

ex 9005

Binocles, verrekijkers, astronomische Vervaardiging waarbij:
kijkers, alsmede onderstellen daarvoor;
met uitzondering van astronomische
instrumenten en onderstellen daarvoor
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

ex 9006

Fototoestellen; flitstoestellen en flits- Vervaardiging waarbij:
lampen en -buizen, voor de fotografie,
andere dan flitslampen met elektrische
ontsteking

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 511
!M10

(1)

ex 9006 (vervolg)

9007

(2)

(3)

— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de prijs van de gebruikte materialen van
oorsprong
Filmcamera’s en filmprojectietoestellen, Vervaardiging waarbij:
ook indien met ingebouwde geluidsopname- en -weergavetoestellen
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

9011

Optische microscopen, toestellen voor Vervaardiging waarbij:
fotomicrografie, cinefotomicrografie en
microprojectie daaronder begrepen
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
en
— de waarde van alle gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van de gebruikte materialen
van oorsprong

ex 9014

Andere instrumenten, apparaten en toe- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gestellen voor de navigatie
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

9015

Instrumenten, apparaten en toestellen Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoor de geodesie, voor de topografie, bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
voor het landmeten, voor de fotogram- van de prijs af fabriek van het produkt
metrie, voor de hydrografie, voor de
oceanografie, voor de hydrologie, voor
de meteorologie of voor de geofysica,
andere dan kompassen; afstandmeters

9016

Precisiebalansen met een gewichtsge- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoeligheid van 5 centigram of beter, ook bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
indien met gewichten
van de prijs af fabriek van het produkt

9017

Tekeninstrumenten, aftekeninstrumen- Vervaardiging waarbij de waarde van alle geten en rekeninstrumenten (bij voorbeeld bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
tekenmachines, pantografen, gradenbo- van de prijs af fabriek van het produkt
gen, passerdozen, rekenlinialen, rekenschijven); handinstrumenten voor lengtemeting (bij voorbeeld maatstokken,
micrometers, schuifmaten, kalibers),
niet genoemd of niet begrepen onder
andere posten van dit hoofdstuk
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(1)

ex 9018

(2)

—

(3)

tandartsstoelen met ingebouwde Vervaardiging uit materialen van om het even
tandheelkundige apparatuur of welke post, met inbegrip van andere materialen
spuwbakken
van post 9018

9024

Machines, apparaten en toestellen voor Vervaardiging waarbij de waarde van alle geonderzoek van de hardheid, de trekvast- bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
heid, de samendrukbaarheid, de rek- van de prijs af fabriek van het produkt
baarheid of andere mechanische eigenschappen van materialen (bij voorbeeld
metaal, hout, textiel, papier, kunststof)

9025

Densimeters, areometers, vochtwegers Vervaardiging waarbij de waarde van alle geen dergelijke drijvende instrumenten, bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
thermometers, pyrometers, barometers, van de prijs af fabriek van het produkt
hygrometers en psychrometers, ook
indien zelfregistrerend; combinaties
van deze instrumenten

9026

Instrumenten, apparaten en toestellen Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoor het meten of het verifiëren van de bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
doorstroming, het peil, de druk of van de prijs af fabriek van het produkt
andere variabele karakteristieken van
vloeistoffen of van gassen (bij voorbeeld doorstromingsmeters, peiltoestellen, manometers, warmteverbruiksmeters), andere dan instrumenten, apparaten en toestellen, bedoeld bij de posten
9014, 9015, 9028 en 9032

9027

Instrumenten, apparaten en toestellen Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevoor natuurkundige of scheikundige bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
analyse (bij voorbeeld polarimeters, van de prijs af fabriek van het produkt
refractometers, spectrometers, analysetoestellen voor gassen of voor rook);
instrumenten, apparaten en toestellen
voor het meten of het verifiëren van de
viscositeit, de poreusheid, de uitzetting,
de oppervlaktespanning en dergelijke;
instrumenten, apparaten en toestellen
voor het meten of het verifiëren van
hoeveelheden warmte, geluid of licht
(belichtingsmeters daaronder begrepen); microtomen

9028

Verbruiksmeters en produktiemeters
voor gassen, voor vloeistoffen of voor
elektriciteit, standaardmeters daaronder
begrepen:

9029

— delen en toebehoren

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

— andere

Vervaardiging waarbij:
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van de gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van alle gebruikte materialen
van oorsprong

Toerentellers, produktietellers, taxime- Vervaardiging waarbij de waarde van alle geters, kilometertellers, schredentellers en bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
dergelijke; snelheidsmeters en tacho- van de prijs af fabriek van het produkt
meters, andere dan die bedoeld bij de
posten 9014 en 9015; stroboscopen
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(1)

(2)

(3)

9030

Oscilloscopen, spectrumanalysetoestel- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gelen en andere instrumenten, apparaten bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
en toestellen voor het meten of het van de prijs af fabriek van het produkt
verifiëren van elektrische grootheden;
meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor alfa-, bèta- en gammastralen, röntgenstralen, kosmische stralen
en andere ioniserende stralen

9031

Meet- of verificatie-instrumenten, -ap- Vervaardiging waarbij de waarde van alle geparaten, -toestellen en -machines, niet bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
genoemd of niet begrepen onder andere van de prijs af fabriek van het produkt
posten van dit hoofdstuk; profielprojectietoestellen

9032

Automatische regelaars

9033

Delen en toebehoren (niet genoemd of Vervaardiging waarbij de waarde van alle geniet begrepen onder andere posten van bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
dit hoofdstuk) van machines, apparaten, van de prijs af fabriek van het produkt
toestellen, instrumenten of artikelen
bedoeld bij dit hoofdstuk

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex hoofdstuk 91 Uurwerken, met uitzondering van die Vervaardiging waarbij de waarde van alle gewelke vallen onder de volgende posten bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
waarvoor de regels hieronder worden van de prijs af fabriek van het produkt
uiteengezet: 9105, 9109 tot en met 9113
9105

Wekkers, pendules, klokken en derge- Vervaardiging waarbij:
lijke artikelen met ander uurwerk dan
horloge-uurwerk
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van de gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van alle gebruikte materialen
van oorsprong

9109

Uurwerken, compleet en gemonteerd, Vervaardiging waarbij:
andere dan horloge-uurwerken
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— de waarde van de gebruikte materialen die
niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt
dan de waarde van alle gebruikte materialen
van oorsprong

9110

Complete uurwerken, niet gemonteerd Vervaardiging waarbij:
of gedeeltelijk gemonteerd (stellen onderdelen); niet-complete uurwerken,
gemonteerd; onvolledige, onafgewerkte
uurwerken („ébauches”)
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder post 9114 zijn ingedeeld slechts tot maximaal 5 % van de prijs
af fabriek van het produkt worden gebruikt

9111

Kasten voor horloges bedoeld bij de Vervaardiging waarbij:
posten 9101 en 9102, alsmede delen
daarvan
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(1)

(2)

9111 (vervolg)

9112

(3)

— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt
Kasten voor klokken, voor pendules, Vervaardiging waarbij:
enz., alsmede delen daarvan
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 40 % van de prijs af
fabriek van het produkt
en
— binnen de hierboven gestelde beperking,
materialen die onder dezelfde post als het
produkt zijn ingedeeld slechts tot maximaal
5 % van de prijs af fabriek van het produkt
worden gebruikt

9113

Horlogebanden en delen daarvan:
—

van onedel metaal, ook indien Vervaardiging waarbij de waarde van alle geverguld of verzilverd of van onedel bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
metaal geplateerd met edel metaal van de prijs af fabriek van het produkt

— andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

hoofdstuk 92

Muziekinstrumenten; delen en toebe- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gehoren van muziekinstrumenten
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 %
van de prijs af fabriek van het produkt

hoofdstuk 93

Wapens en munitie; delen en toebe- Vervaardiging waarbij de waarde van alle gehoren daarvan
bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

ex 9401 en
ex 9403

Meubelen van onedele metalen met
delen van niet-opgevulde katoenstof
met een gewicht van niet meer dan
300 gram per m2

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld
of
vervaardiging uit reeds in een gebruiksklare vorm
geconfectioneerde katoenstof bedoeld bij post
9401 of 9403, op voorwaarde dat:
— de waarde ervan niet meer bedraagt dan 25 %
van de prijs af fabriek van het produkt
en
— alle andere gebruikte materialen reeds van
oorsprong zijn en onder een andere post dan
post 9401 of 9403 worden ingedeeld

9405

Verlichtingstoestellen (zoeklichten en Vervaardiging waarbij de waarde van alle geschijnwerpers daaronder begrepen) en bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
delen daarvan, elders genoemd noch van de prijs af fabriek van het produkt
elders onder begrepen; lichtreclames,
verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, voorzien van een vast
aangebrachte lichtbron, alsmede elders
genoemde noch elders onder begrepen
delen daarvan

9406

Geprefabriceerde bouwwerken

9503

Ander speelgoed; modellen op schaal Vervaardiging waarbij:
en dergelijke modellen voor ontspanning, ook indien bewegend; puzzels van
alle soorten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
van de prijs af fabriek van het produkt

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 515
!M10

(1)

(2)

9503 (vervolg)

ex 9506
9507

(3)

— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
Golfclubs

Vervaardiging uit ruw gevormde blokken

Hengelstokken, vishaken en andere
hengelbenodigdheden; schepnetjes voor
alle doeleinden; lokvogels (andere dan
die bedoeld bij post 9208 of 9705) en
dergelijke jachtbenodigdheden

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Materialen die onder dezelfde
post zijn ingedeeld mogen evenwel worden
gebruikt, op voorwaarde dat de waarde ervan
niet meer bedraagt dan 5 % van de prijs af fabriek
van het produkt

ex 9601 en
ex 9602

Werken van dierlijke, plantaardige of Vervaardiging uit „bewerkte” materialen van
minerale stoffen, geschikt om te worden dezelfde post
gesneden

ex 9603

Bezems en borstels (met uitzondering Vervaardiging waarbij de waarde van alle gevan stalbezems en dergelijke), met de bruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 %
hand bediende mechanische vegers van de prijs af fabriek van het produkt
zonder motor, verfkussens en verfrollen,
wissers van rubber of van andere
soepele stoffen en kwasten

9605

Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor het schoonmaken van schoeisel of van kleding en
reisnaaigarnituren

9606

Knopen en drukknopen; knoopvormen Vervaardiging waarbij:
en andere delen van knopen of van
drukknopen; knopen in voorwerpsvorm

Elk artikel in het assortiment moet beantwoorden
aan de regel die erop van toepassing zou zijn
indien het geen deel uitmaakte van het assortiment; niet van oorsprong zijnde artikelen mogen
er evenwel in worden opgenomen, op voorwaarde
dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan
15 % van de prijs af fabriek van het assortiment

— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
9608

Kogelpennen; vilt- en merkstiften, alsmede andere pennen met poreuze punt;
vulpennen; doorschrijfpennen; vulpotloden; penhouders, potloodhouders en
dergelijke artikelen; delen (puntbeschermers en klemmen daaronder begrepen) van deze artikelen, andere dan
die bedoeld bij post 9609

9612

Inktlinten voor schrijfmachines en der- Vervaardiging waarbij:
gelijke inktlinten, geïnkt of op andere
wijze geprepareerd voor het maken van
afdrukken, ook indien op spoelen of in
cassettes; stempelkussens, ook indien
geïnkt, met of zonder doos

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen
onder een andere post dan die van het produkt
worden ingedeeld. Schrijfpennen en punten voor
schrijfpennen mogen evenwel worden gebruikt en
de andere, onder dezelfde post ingedeelde
materialen mogen ook worden gebruikt, op
voorwaarde dat de waarde ervan niet meer
bedraagt dan 5 % van de prijs af fabriek van
het produkt

— alle gebruikte materialen onder een andere
post dan die van het produkt worden
ingedeeld
en
— de waarde van alle gebruikte materialen niet
meer bedraagt dan 50 % van de prijs af
fabriek van het produkt
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(1)

ex 9614

(2)

(3)

Tabakspijpen, pijpekoppen daaronder Vervaardiging uit ébauchons
begrepen

(1) Zie inleidende aantekening 7 bij bijlage 14.
(2) Volgens aantekening 3 bij hoofdstuk 32 behoren deze preparaten tot de soorten die gebruikt worden voor het kleuren
van om het even welk materiaal of die als bestanddeel worden verwerkt bij het vervaardigen van kleurpreparaten, op
voorwaarde dat zij niet onder een andere post in hoofdstuk 32 worden ingedeeld.

(3) Als een „groep” wordt beschouwd om het even welk deel van de omschrijving, voor de post, van de rest gescheiden
door een punktkomma.

(4) In het geval van produkten samengesteld uit materialen die zijn ingedeeld onder de posten 3901 tot en met 3906
enerzijds en de posten 3907 tot en met 3911 anderzijds, is deze beperking alleen van toepassing op die groep materialen
die qua gewicht in het produkt overheerst.

(5) Zie aantekening 5 bij bijlage 14 voor bijzondere voorwaarden in verband met produkten die uit een mengsel van
textielstoffen zijn vervaardigd.

(6) Zie aantekening 6 bij bijlage 14 voor de behandeling van garnituren en toebehoren van textielstoffen.
(7) Zie inleidende aantekening 6 bij bijlage 14 voor artikelen van brei- of haakwerk, niet elastisch of van een rubberlaag
voorzien, verkregen door aaneennaaien of assembleren van stukken (uitgesneden of rechtstreeks in vorm gebreid).
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BIJLAGE 21
CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER EUR.1
1.

Het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt opgesteld op een formulier
waarvan in deze bijlage een model is opgenomen. Dit formulier wordt gedrukt in
een van de officiële talen van de Gemeenschap. Het certificaat wordt in een van
deze talen opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht van de
Staat of het gebied van uitvoer. Indien een certificaat met de hand wordt
opgesteld, moet dit met inkt en in blokletters gebeuren.

2.

De afmetingen van het certificaat EUR.1 zijn 210 × 297 mm, waarbij in de lengte
een afwijking van ten hoogste 5 mm minder of 8 mm meer is toegestaan. Het te
gebruiken papier is wit, goed beschrijfbaar en houtvrij, met een gewicht van ten
minste 25 g/m2. Het is voorzien van een groene geguillocheerde onderdruk die
vervalsingen met behulp van mechanische of chemische middelen zichtbaar
maakt.

3.

De bevoegde instanties van de Staat of het gebied van uitvoer kunnen zich het
recht voorbehouden de certificaten zelf te drukken of te laten drukken door
daartoe gemachtigde drukkerijen. In het laatste geval wordt op ieder certificaat
van deze vergunning melding gemaakt. Op elk certificaat worden bovendien de
naam en het adres van de drukker vermeld of wordt een merkteken ter
identificatie van de drukker aangebracht. Om de certificaten van elkaar te
onderscheiden, wordt elk exemplaar van een al dan niet gedrukt volgnummer
voorzien.
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BIJLAGE 22
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BIJLAGE 23
AANTEKENINGEN VOOR DE INTERPRETATIE VAN DE DOUANEWAARDE

Eerste kolom

Tweede kolom

Verwijzing naar de bepalingen
van het douanewetboek

Aantekeningen

Aantekeningen Artikel 29, De werkelijk betaalde of te betalen prijs heeft betrekking op de prijs van de
lid 1
ingevoerde goederen. De overdracht van dividenden of andere betalingen van
de koper aan de verkoper die geen betrekking hebben op de ingevoerde
goederen, behoren aldus niet tot de douanewaarde.
Artikel 29, lid 1, onder a), Een voorbeeld van zodanige beperkingen zou het geval zijn waarin een
derde streepje
verkoper van de koper van auto’s eist deze niet te verkopen of ten toon te
stellen vóór een bepaalde datum die het begin is van een modeljaar.
Artikel 29, lid 1, onder b)

Het kan bij voorbeeld gaan om de volgende gevallen:
a) de verkoper stelt de prijs van de ingevoerde goederen vast op voorwaarde
dat de koper eveneens andere goederen in bepaalde hoeveelheden zal
kopen;
b) de prijs van de ingevoerde goederen hangt af van de prijs of de prijzen
waartegen de koper van de ingevoerde goederen andere goederen aan de
verkoper van de ingevoerde goederen verkoopt;
c) de prijs wordt vastgesteld op basis van een wijze van betaling die geen
verband houdt met de ingevoerde goederen; de ingevoerde goederen
kunnen bij voorbeeld halffabrikaten zijn die door de verkoper zijn
geleverd op de voorwaarde dat hij een bepaalde hoeveelheid van de
gerede artikelen zal ontvangen.
Voorwaarden of prestaties die betrekking hebben op de vervaardiging of het
verhandelen van de ingevoerde goederen, leiden evenwel niet tot een
verwerping van de transactiewaarde. Bij voorbeeld, het feit dat de koper
„engineering” of tekeningen, verricht of gemaakt in het land van invoer, levert
aan de verkoper, leidt voor de toepassing van artikel 29, lid 1, niet tot
verwerping van de transactiewaarde.

Artikel 29, lid 2

1. Artikel 29, lid 2, geeft onder a) en b) verschillende middelen aan voor
vaststelling van de aanvaardbaarheid van een transactiewaarde.
2. Lid 2, onder a), bepaalt dat, indien de koper en de verkoper zijn
verbonden, de omstandigheden van de verkoop moeten worden onderzocht
en de transactiewaarde als douanewaarde moet worden aanvaard indien de
verbondenheid de prijs niet heeft beïnvloed. Het is niet de bedoeling dat de
omstandigheden worden onderzocht telkens wanneer kopers en verkopers
verbonden zijn. Een dergelijk onderzoek zal slechts vereist zijn wanneer er
twijfels bestaan over de aanvaardbaarheid van de prijs. Indien de douane
niet twijfelt aan de aanvaardbaarheid van de prijs, behoort deze te worden
aanvaard zonder dat aanvullende gegevens aan de aangever worden
gevraagd. De douane kan bij voorbeeld in het verleden de verbondenheid
hebben onderzocht, of reeds in het bezit zijn van gedetailleerde gegevens
over de koper en de verkoper, en kan door een dergelijk onderzoek of
dergelijke gegevens reeds ervan overtuigd zijn dat de verbondenheid de
prijs niet heeft beïnvloed.
3. Indien de douane de transactiewaarde niet zonder verder onderzoek kan
aanvaarden, behoort zij de aangever de gelegenheid te geven verdere
gedetailleerde gegevens te verstrekken die de douane nodig zou kunnen
hebben om de omstandigheden van de verkoop te onderzoeken. In dit
verband moet de douane, ten einde vast te stellen of de verbondenheid de
prijs heeft beïnvloed, bereid zijn de ter zake dienende kanten van de
transactie te onderzoeken, met inbegrip van de wijze waarop de koper en
de verkoper hun handelsbetrekkingen organiseren en van de wijze waarop
men tot de desbetreffende prijs is gekomen. Indien kan worden
aangetoond dat de koper en verkoper, hoewel verbonden in de zin van
artikel 143 van onderhavige verordening, kopen van en verkopen aan
elkaar alsof zij niet verbonden waren, zou hierdoor zijn aangetoond dat de
prijs niet is beïnvloed door de verbondenheid. Er zou bij voorbeeld zijn
aangetoond dat de verbondenheid geen invloed heeft gehad op de prijs,
indien de prijs is vastgesteld overeenkomstig de normale prijsstelling in de
desbetreffende industrie of op de wijze waarop de verkoper de prijzen voor
niet verbonden personen vaststelt. Ook zou bij voorbeeld zijn aangetoond
dat de prijs niet is beïnvloed, indien wordt aangetoond dat de prijs
voldoende is om de kosten en de winst te dekken die typerend zijn voor de
totale winst die het bedrijf over een voldoende lang tijdvak (bij voorbeeld
over een jaar) heeft gemaakt bij verkopen van goederen van dezelfde aard
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of hetzelfde karakter.
4. Lid 2, onder b), geeft de aangever de gelegenheid aan te tonen dat de
transactiewaarde zeer dicht een „test”-waarde nabij komt die voorheen
door de douane is aanvaard en dat de prijs daarom voor de toepassing van
artikel 29 aanvaardbaar is. Wanneer aan een van de in lid 2, onder b),
bedoelde criteria is voldaan, is het niet meer nodig de vraag van de
beïnvloeding van de prijs overeenkomstig het bepaalde onder a) van dit lid
te onderzoeken. Indien de douane reeds over gegevens beschikt die voor
haar voldoende zijn om tot de overtuiging te komen, zonder verder
diepgaand onderzoek, dat aan een van de in lid 2, onder b), bedoelde
criteria is voldaan, bestaat er voor de douane geen reden van de aangever
te eisen dat hij aantoont dat aan de criteria kan worden voldaan.
Artikel 29, lid 2, onder b)

Om vast te stellen of een waarde een andere waarde „zeer dicht nabij komt”,
moet een aantal factoren in aanmerking worden genomen. Onder deze factoren
zijn begrepen de aard van de ingevoerde goederen, de aard van de betrokken
industrie, het seizoen waarin de goederen worden ingevoerd en de vraag of het
verschil tussen de waarden uit handelsoogpunt van betekenis is. Omdat deze
factoren van geval tot geval kunnen verschillen, is het onmogelijk om in alle
gevallen een eenvormige standaard, zoals een vast percentage, toe te passen.
Bij voorbeeld kan een gering verschil in waarde in een geval waarin het gaat
om een bepaald type goederen onaanvaardbaar zijn, terwijl een groot verschil
in een geval waarin het gaat om een ander type goederen aanvaardbaar zou
kunnen zijn wanneer moet worden vastgesteld of de transactiewaarde de „test”waarden die zijn omschreven in artikel 29, lid 2, onder b), zeer dicht nabij
komt.

Artikel 29, lid 3, onder a)

Een voorbeeld van een onrechtstreekse betaling zou zijn de betaling door de
koper, geheel of voor een gedeelte, van een schuld van de verkoper.

Artikel 30, lid 2, onder a
Artikel 30, lid 2, onder b)

1. Voor de toepassing van deze bepalingen maakt de douane, zo vaak als
mogelijk is, gebruik van een verkoop van identieke of soortgelijke
goederen, naar gelang van het geval, op hetzelfde handelsniveau en in
wezen in dezelfde hoeveelheid als die van de verkoop van goederen
waarvan de waarde wordt bepaald. Indien een dergelijke verkoop niet
voorhanden is, kan gebruik gemaakt worden van een verkoop van
identieke of soortgelijke goederen, naar gelang van het geval, die
plaatsvindt onder een van de volgende drie omstandigheden:
a) een verkoop op hetzelfde handelsniveau maar in een verschillende
hoeveelheid;
b) een verkoop op een verschillend handelsniveau maar in wezen van
dezelfde hoeveelheid; of
c) een verkoop op een verschillend handelsniveau en in een verschillende hoeveelheid.
2. Indien een verkoop wordt gevonden, die tot stand is gekomen onder een
van deze drie omstandigheden, moeten, al naar het geval zich voordoet,
aanpassingen plaatsvinden voor:
a) enkel de factoren van de hoeveelheid,
b) enkel de factoren van het handelsniveau, of
c) zowel de factoren van de hoeveelheid als van het handelsniveau.
3
3. "C1
4. Een voorwaarde voor een aanpassing ter zake van een verschil in
handelsniveau of in hoeveelheid is, dat een dergelijke aanpassing,
daargelaten of deze leidt tot een verhoging of een verlaging van de
waarde, geschiedt op basis van bewijzen waaruit duidelijk blijkt dat zij
redelijk en exact is, bij voorbeeld geldende prijslijsten met prijzen voor
verschillende niveaus of verschillende hoeveelheden. Het kan bij
voorbeeld zijn dat de ingevoerde goederen waarvan de waarde wordt
bepaald een zending vormen van 10 eenheden en dat de enige ingevoerde
identieke of soortgelijke goederen, naar gelang van het geval, waarvoor
een transactiewaarde bestaat, zijn verkocht bij een verkoop van 500
eenheden. Indien dan bekend is dat de verkoper hoeveelheidskortingen
geeft, kunnen de noodzakelijke aanpassingen worden verricht door uit te
gaan van de prijslijst van de verkoper en door daarbij gebruik te maken
van de prijs die van toepassing is bij een verkoop van 10 eenheden. Dit
betekent niet dat een verkoop in een hoeveelheid van 10 reeds tot stand
moet zijn gekomen, mits bij verkopen in andere hoeveelheden is
vastgesteld dat de prijslijst bona fide is. Bij afwezigheid van een
dergelijke objectieve maatstaf is de vaststelling van een douanewaarde met
toepassing van artikel 30, lid 2, onder a) en b), niet passend.
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Artikel 30, lid 2, onder d)

1. In het algemeen wordt de douanewaarde in het kader van deze bepalingen
vastgesteld op basis van gegevens die in de Gemeenschap direct
beschikbaar zijn. Voor de vaststelling van een berekende waarde kan het
evenwel noodzakelijk zijn de kosten van voortbrenging van de goederen
waarvan de waarde wordt bepaald, en andere gegevens die van buiten de
Gemeenschap moeten worden verkregen, aan een onderzoek te onderwerpen. Verder zal degene die de goederen voortbrengt, zich in de meeste
gevallen buiten de rechtsmacht van de autoriteiten van de Lid-Staten
bevinden. Doorgaans zal het gebruik van de methode van de berekende
waarde beperkt zijn tot die gevallen waarin de koper en de verkoper zijn
verbonden en waarin degene die de goederen voortbrengt, bereid is de
noodzakelijke kostprijsberekening aan de autoriteiten van het land van
invoer mede te delen en mogelijkheden te openen voor een nader
onderzoek dat noodzakelijk zou kunnen zijn.
2. De in artikel 30, lid 2, onder d), eerste streepje, bedoelde „kosten of de
waarde” dienen te worden vastgesteld op basis van de gegevens die
betrekking hebben op de voortbrenging van de goederen waarvan de
waarde wordt bepaald en die zijn verstrekt door of namens degene die de
goederen heeft voortgebracht. Het bedrag daarvan dient te worden
gebaseerd op de bedrijfsboekhouding van degene die de goederen heeft
voortgebracht, mits deze boekhouding verenigbaar is met de algemeen
aanvaarde boekhoudkundige beginselen die gelden in het land waar de
goederen zijn voortgebracht.
3. Het in artikel 30, lid 2, onder d), tweede streepje, bedoelde „bedrag voor
winst en algemene kosten” dient te worden vastgesteld op basis van
gegevens die zijn verstrekt door of namens degene die de goederen heeft
voortgebracht, tenzij diens cijfers niet stroken met die welke door
producenten in het land van uitvoer gewoonlijk in aanmerking worden
genomen bij verkoop van goederen, bestemd voor uitvoer naar het land
van invoer, die dezelfde aard of hetzelfde karakter hebben als de goederen
waarvan de waarde wordt bepaald.
4. De kosten of de waarde van de elementen waarnaar in dit artikel wordt
verwezen, kunnen geen tweemaal in aanmerking worden genomen bij de
vaststelling van de berekende waarde.
5. In dit verband dient te worden bedacht dat het „bedrag voor winst en
algemene kosten” als één geheel moet worden genomen. Hieruit volgt dat,
indien in een bepaald geval het bedrag van de winst van degene die de
goederen voortbrengt laag is en zijn algemene kosten hoog zijn, zijn winst
en algemene kosten te zamen niettemin kunnen stroken met die welke
gewoonlijk in aanmerking worden genomen bij verkoop van goederen van
dezelfde aard of hetzelfde karakter. Een dergelijke situatie kan zich bij
voorbeeld voordoen indien een produkt voor het eerst in de Gemeenschap
op de markt wordt gebracht en de producent genoegen neemt met geen of
een lage winst als tegengewicht van de aan de introductie verbonden hoge
algemene kosten. Indien degene die de goederen voortbrengt kan aantonen
dat hij als gevolg van bijzondere handelsomstandigheden een lage winst
maakt bij de verkopen van de ingevoerde goederen, dient het bedrag van
zijn werkelijke winst in aanmerking te worden genomen mits hij, ter
rechtvaardiging daarvan, geldige commerciële redenen aanvoert en mits
zijn prijspolitiek een weerspiegeling is van de gebruikelijke prijspolitiek in
de desbetreffende tak van industrie. Een dergelijke situatie kan zich bij
voorbeeld voordoen indien degenen die de goederen voortbrengen,
gedwongen zijn hun prijzen tijdelijk te verlagen ten gevolge van een niet
te voorziene daling in de vraag, of indien zij goederen verkopen ter
aanvulling van een serie in het land van invoer vervaardigde goederen en
zij daarbij, ter handhaving van hun concurrentiepositie, met een lagere
winst genoegen nemen. Indien de bedragen van de producent voor winst
en algemene kosten niet stroken met die welke door producenten in het
land van uitvoer gewoonlijk in aanmerking worden genomen bij verkoop
van goederen, bestemd voor uitvoer naar het land van invoer, die dezelfde
aard of hetzelfde karakter hebben als de goederen waarvan de waarde
wordt bepaald, kan het bedrag voor winst en algemene kosten worden
gebaseerd op andere ter zake dienende inlichtingen dan die welke door of
namens de producent van de goederen zijn verstrekt.
6. Of bepaalde goederen „van dezelfde aard en hetzelfde karakter” zijn als
andere goederen, moet van geval tot geval en met inachtneming van de
desbetreffende omstandigheden worden vastgesteld. Bij de vaststelling van
de gebruikelijke winsten en algemene kosten ingevolge de bepalingen van
artikel 30, lid 2, onder d), dient er een onderzoek te worden ingesteld naar
de verkopen van een zo beperkt mogelijke groep of reeks van goederen,
bestemd voor uitvoer naar het land van invoer, waarvoor de noodzakelijke
inlichtingen kunnen worden verstrekt en tot welke groep of reeks de
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goederen waarvan de waarde wordt bepaald, moeten behoren. Voor de
toepassing van artikel 30, lid 2, onder d), moeten „goederen van dezelfde
aard of hetzelfde karakter” uit hetzelfde land komen als de goederen
waarvan de waarde wordt bepaald.
Artikel 31, lid 1

1. Douanewaarden die worden vastgesteld krachtens de bepalingen van
artikel 31, lid 1, dienen, zo enigszins mogelijk, te worden gebaseerd op
tevoren vastgestelde douanewaarden.
2. De krachtens artikel 31, lid 1, te bezigen methoden voor de bepaling van
de waarde dienen die te zijn welke zijn neergelegd in de artikelen 29 en
30, lid 2, doch een redelijke soepelheid in de toepassing van die methoden
zou in overeenstemming zijn met de doelstellingen en bepalingen van
artikel 31, lid 1.
3. Hierna volgen enige voorbeelden van redelijke soepelheid:
a) Identieke goederen — de eis dat de identieke goederen dienen te
worden uitgevoerd op hetzelfde of nagenoeg hetzelfde tijdstip als dat
van uitvoer van de goederen waarvan de waarde wordt bepaald, zou
soepel kunnen worden uitgelegd; ingevoerde identieke goederen,
voortgebracht in een ander land dan het land waaruit de goederen
waarvan de waarde wordt bepaald worden uitgevoerd, zouden de
basis kunnen vormen voor de bepaling van de douanewaarde; er zou
gebruik kunnen worden gemaakt van douanewaarden van ingevoerde
identieke goederen die reeds zijn vastgesteld krachtens de bepalingen
van artikel 30, lid 2, onder c) en d).
b) Soortgelijke goederen — de eis dat de soortgelijke goederen dienen
te worden uitgevoerd op hetzelfde of nagenoeg hetzelfde tijdstip als
dat van de goederen waarvan de waarde wordt bepaald, zou soepel
kunnen worden uitgelegd; ingevoerde soortgelijke goederen, voortgebracht in een ander land dan het land waaruit de goederen waarvan
de waarde wordt bepaald worden uitgevoerd, zouden de basis kunnen
vormen voor de bepaling van de douanewaarde; er zou gebruik
kunnen worden gemaakt van douanewaarden van ingevoerde soortgelijke goederen die reeds zijn vastgesteld krachtens de bepalingen van
artikel 30, lid 2, onder c) en d).
c) Aftrekmethoden — de eis van artikel 152, lid 1, onder a), van
onderhavige verordening dat de goederen moeten zijn verkocht in de
„Staat waarin zij zijn ingevoerd” zou soepel kunnen worden
uitgelegd; de eis „binnen negentig dagen” zou soepel kunnen worden
toegepast.

Artikel 32, lid 1, onder b), ii) 1. Twee factoren tellen mee bij de toedeling aan de ingevoerde goederen van
de in artikel 32, lid 1, onder b), ii), genoemde elementen, te weten, de
waarde van het element zelf en de wijze waarop die waarde moet worden
toegedeeld aan de ingevoerde goederen. De toedeling van deze elementen
dient op een redelijke en voor de omstandigheden gepaste wijze en in
overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen te geschieden.
2. Voor wat betreft de waarde van het element, geldt dat, indien de koper het
element tegen bepaalde kosten verkrijgt van een verkoper die niet met hem
is verbonden, die kosten de waarde van het element vormen. Indien het
element was voortgebracht door de koper of door een met hem verbonden
persoon, wordt de waarde ervan gevormd door de kosten van de
voortbrenging. Indien het element tevoren was gebruikt door de koper,
daargelaten of het door hem was verkregen of vervaardigd, moeten de
oorspronkelijke kosten van verkrijging of voortbrenging naar beneden
worden aangepast om dat gebruik tot uitdrukking te brengen en aldus te
komen tot de waarde van het element.
3. Eenmaal de waarde van het element vastgesteld, is het nodig die waarde
aan de ingevoerde goederen toe te delen. Hier bestaan verschillende
mogelijkheden. De waarde kan bij voorbeeld worden toegedeeld aan de
eerste zending, indien de koper het invoerrecht op de totale waarde in een
keer wenst te betalen. Een ander voorbeeld is dat hij vraagt de waarde toe
te delen aan het aantal eenheden dat is vervaardigd tot het tijdstip van de
eerste zending. Hij kan bij voorbeeld ook verzoeken de waarde toe te
delen aan de gehele verwachte produktie, indien contracten of vastliggende verbintenissen voor die produktie bestaan. De gebruikte methode
van toedeling zal afhangen van de door de koper verstrekte gegevens.
4. Een voorbeeld van het vorenstaande doet zich voor als een koper aan de
producent van de goederen een matrijs levert die zal worden gebruikt bij
de vervaardiging van de in te voeren goederen en zich daarbij verplicht
van hem 10 000 eenheden te kopen. Op het moment van aankomst van de
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eerste zending van 1 000 eenheden heeft de producent reeds 4 000
eenheden vervaardigd. De koper kan aan de douane het verzoek doen de
waarde van de matrijs te verdelen over 1 000 eenheden, 4 000 eenheden of
10 000 eenheden.
Artikel 32, lid 1, onder b), 1. Bijtellingen voor de elementen die zijn genoemd in artikel 32, lid 1, onder
iv)
b), iv), dienen te worden gebaseerd op objectieve en meetbare gegevens.
Ten einde het werk van zowel de aangever als de douane bij de vaststelling
van de bij te tellen waarden zo veel mogelijk te beperken, dient, zover als
mogelijk is, gebruik gemaakt te worden van gegevens die reeds ter
beschikking zijn in bescheiden waarin de handelsverrichtingen van de
koper worden opgetekend.
2. Voor door de koper verstrekte elementen die hij gekocht of gehuurd heeft,
zal de bijtelling bestaan uit de kosten van de aankoop of van de huur. Geen
bijtelling vindt plaats voor die elementen die tot het publiek domein
behoren, behoudens voor wat de kosten van de vervaardiging van kopieën
daarvan betreft.
3. De bij te tellen waarden kunnen meer of minder gemakkelijk worden
uitgerekend naar gelang van de structuur van de betreffende onderneming,
haar directiebeleid en haar boekhoudkundige wijze van werken.
4. Het is bij voorbeeld mogelijk dat een onderneming die verschillende
soorten produkten uit verschillende landen invoert, de aantekeningen van
het buiten het land van invoer gelegen ontwerp-centrum op zodanige wijze
bijhoudt dat deze de kosten die aan een bepaald produkt zijn toe te
rekenen, nauwkeurig aangeven. In die gevallen zou een directe aanpassing
krachtens de bepalingen van artikel 32 op een verantwoorde wijze kunnen
plaatsvinden.
5. In een ander geval zou een onderneming de kosten van het buiten het land
van invoer gelegen ontwerp-centrum kunnen dragen door middel van een
algemene opslag zonder toedeling daarvan aan bepaalde produkten. In dit
geval zou met betrekking tot de ingevoerde goederen een verantwoorde
aanpassing krachtens de bepalingen van artikel 32 kunnen plaatsvinden,
door de totale kosten van het ontwerp-centrum om te slaan over de totale
produktie waarop de diensten van het ontwerp-centrum betrekking hebben
en door de aldus omgeslagen kosten stuksgewijs toe te voegen aan de
waarde van de ingevoerde goederen.
6. Variaties in de vorengenoemde omstandigheden zullen het uiteraard
noodzakelijk maken uiteenlopende factoren in aanmerking te nemen voor
de vaststelling van de juiste methode van toedeling.
7. In gevallen waarin bij de produktie van het desbetreffende element een
aantal landen is betrokken en deze zich uitstrekt over een zeker tijdvak,
dient de aanpassing te worden beperkt tot de waarde die werkelijk aan dat
element is toegevoegd buiten de Gemeenschap.
Artikel 32, lid 1, onder c)

Onder de in artikel 32, lid 1, onder c), bedoelde royalties en licentierechten
kunnen onder meer zijn begrepen betalingen inzake octrooien, fabrieks- of
handelsmerken en auteursrechten.

Artikel 32, lid 2

"C1 Wanneer er geen objectieve en meetbare gegevens voorhanden zijn met
betrekking tot de overeenkomstig artikel 32 bij te tellen elementen, kan de
transactiewaarde niet met toepassing van artikel 29 worden vastgesteld. 3
Een voorbeeld hiervan is het geval dat een royalty wordt betaald op basis van
de prijs bij verkoop in het invoerende land van een liter van een bepaald
produkt, dat werd ingevoerd per kilogram en na de invoer omgezet in een
oplossing. Indien de royalty gedeeltelijk gebaseerd is op de ingevoerde
goederen en gedeeltelijk op andere factoren die geen betrekking hebben op de
ingevoerde goederen (bij voorbeeld, wanneer ingevoerde goederen met
binnenlandse bestanddelen worden vermengd en niet langer afzonderlijk
kunnen worden geïdentificeerd of wanneer de royalty niet kan worden
onderscheiden van bijzondere financiële regelingen tussen de koper en de
verkoper), zou het niet gepast zijn te pogen een bijtelling voor de royalty te
doen. Indien evenwel het bedrag van de royalty slechts is gebaseerd op de
ingevoerde goederen en zich gemakkelijk laat kwantificeren, kan een bijtelling
bij de werkelijk betaalde of te betalen prijs worden gedaan.
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Artikel 143, lid 1, onder e) Een persoon wordt geacht een andere persoon te controleren, indien de eerstgenoemde
wettelijk of feitelijk in staat is om ten opzichte van laatstgenoemde dwang of leiding uit te
oefenen.
!C1
Artikel 150, lid 1
Artikel 151, lid 1

De woorden „en/of ” laten voldoende ruimte voor de mogelijkheid gebruik te maken van
verkopen, en daarbij de noodzakelijke aanpassingen te verrichten, in elk van de drie
omstandigheden als omschreven in punt 1 van de aantekeningen bij artikel 30, lid 2, onder a)
en b)

!B
Artikel 152, lid 1, onder 1. De woorden „winst en algemene kosten” moeten als één geheel worden aangemerkt. Het
a), i)
bedrag van de aftrek behoort te worden vastgesteld op basis van gegevens die zijn
verstrekt door de aangever, tenzij zijn cijfers niet stroken met die welke voortvloeien uit
verkopen in het land van invoer van ingevoerde goederen van dezelfde aard of hetzelfde
karakter. Indien de cijfers van de aangever niet stroken met laatstbedoelde cijfers, kan
het bedrag voor winst en algemene kosten worden gebaseerd op andere ter zake
dienende gegevens dan die welke zijn verstrekt door de aangever.
2. Bij de vaststelling, overeenkomstig deze bepaling, van hetzij de commissies, hetzij de
gebruikelijke winsten en algemene kosten, dient de vraag of goederen „van dezelfde
aard of hetzelfde karakter” zijn als andere goederen, van geval tot geval en rekening
houdend met de desbetreffende omstandigheden te worden beantwoord. Er dient een
onderzoek te worden ingesteld naar de verkopen in het land van invoer waarvoor de
noodzakelijke inlichtingen kunnen worden verstrekt en die plaatsvinden binnen een zo
beperkt mogelijke groep of reeks van ingevoerde goederen van dezelfde aard of
hetzelfde karakter, tot welke groep of reeks de goederen waarvan de waarde wordt
bepaald, moeten behoren. Voor de toepassing van deze bepaling zijn onder „goederen
van dezelfde aard of hetzelfde karakter” zowel goederen ingevoerd uit hetzelfde land als
de goederen waarvan de waarde wordt bepaald, als goederen ingevoerd uit andere landen
begrepen.
Artikel 152, lid 2

1. In gevallen waarin deze methode van waardebepaling wordt toegepast, wordt de aftrek
voor de waarde die door de bewerking of verwerking is toegevoegd, berekend naar
objectieve en meetbare gegevens die verband houden met de kosten van die
werkzaamheden. Erkende industriële formules, recepten, constructiemethoden en andere
industriële praktijken zullen de basis vormen voor de berekeningen.
2. Deze methode van waardebepaling kan normaliter niet worden toegepast in gevallen
waarin, ten gevolge van de bewerking of verwerking, de ingevoerde goederen hun
identiteit verliezen. Er kunnen evenwel gevallen zijn waarin, hoewel de identiteit van de
goederen verloren gaat, de door de bewerking of verwerking toegevoegde waarde zonder
al te grote moeite nauwkeurig kan worden vastgesteld.
Daartegenover kunnen er ook gevallen zijn waarin de ingevoerde goederen hun identiteit
behouden, doch waarin zij zulk een klein gedeelte uitmaken van de in het land van
invoer verkochte goederen dat het gebruik van deze methode van bepaling van de
waarde niet verantwoord is. Gelet op het vorenstaande zal in dit soort situaties van geval
tot geval moeten worden geoordeeld.
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Artikel 152, lid 3

1. Een voorbeeld hiervan is dat goederen worden verkocht volgens een prijslijst die
gunstige prijzen per eenheid kent voor aankopen in grotere hoeveelheden.

Verkochte hoeveelheid

Prijs per eenheid

Totale hoeveelheid verkocht tegen
een bepaalde
prijs

Aantal verkopen

1—10 eenheden

100

10 verkopen van 5 eenheden
5 verkopen van 3 eenheden

65

11—25 eenheden

95

5 verkopen van 11 eenheden

55

Meer dan 25 eenheden

90

1 verkoop van 30 eenheden
1 verkoop van 50 eenheden

80

Het grootste aantal eenheden dat tegen een bepaalde prijs is verkocht is 80; bijgevolg is
de prijs per eenheid in de grootste totale hoeveelheid 90.
2. Een tweede voorbeeld doet zich voor wanneer er twee verkopen zijn. Bij de eerste
verkoop worden 500 eenheden verkocht tegen een prijs van 95 munteenheden per stuk.
Bij de tweede verkoop worden 400 eenheden verkocht tegen een prijs van 90
munteenheden per stuk. In dit voorbeeld is het grootste aantal eenheden dat tegen een
bepaalde prijs wordt verkocht 500; bijgevolg is de prijs per eenheid in de grootste totale
hoeveelheid 95.
3. Een derde voorbeeld doet zich voor in het volgende geval, waarin verschillende
hoeveelheden worden verkocht tegen verschillende prijzen.

a) Verkopen
Verkochte hoeveelheid

Prijs per eenheid

40 eenheden

100

30 eenheden

90

15 eenheden

100

50 eenheden

95

25 eenheden

105

35 eenheden

90

5 eenheden

100

b) Totalen
Totale verkochte hoeveelheid

Prijs per eenheid

65

90

50

95

60

100

25

105

In dit voorbeeld is het grootste aantal eenheden dat tegen een bepaalde prijs wordt
verkocht 65, bijgevolg is de prijs per eenheid in de grootste totale hoeveelheid 90.
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BIJLAGE 24
TOEPASSING VAN ALGEMEEN AANVAARDE BOEKHOUDKUNDIGE BEGINSELEN VOOR DE VASTSTELLING VAN DE DOUANEWAARDE
1.

„Algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen” zijn die welke in een land en
in een bepaalde tijd door een algemene opvatting of door een aanzienlijke
gezaghebbende steun worden gedragen en waarvan het afhangt welke economische
middelen en verplichtingen als bezittingen en schulden behoren te worden geboekt,
welke veranderingen in bezittingen en schulden behoren te worden vastgelegd, hoe
de bezittingen en schulden en de veranderingen daarin behoren te worden
gewaardeerd, welke gegevens openbaar gemaakt behoren te worden en hoe dat zal
geschieden, alsmede welke financiële uiteenzettingen behoren te worden gegeven.
Deze normen kunnen bestaan zowel uit globale richtlijnen die van algemene
toepassing zijn als uit bijzondere praktijken en gedragswijzen.

2.

Voor de toepassing van de bepalingen betreffende de vaststelling van de
douanewaarde gebruikt de betrokken douaneadministratie de verkregen gegevens
op een wijze die in overeenstemming is met de in het land algemeen aanvaarde
boekhoudkundige beginselen en die past bij het desbetreffende artikel. Voor de
toepassing van artikel 152 van deze verordening, bij voorbeeld, zal de vaststelling
van de gebruikelijke winst en algemene kosten geschieden met gebruikmaking van
de verkregen gegevens op een wijze die aansluit bij de algemeen aanvaarde
boekhoudkundige beginselen van het land van invoer. Daarentegen zal voor de
toepassing "C1 van artikel 30, lid 2, onder d), van het Douanewetboek 3 de
vaststelling van de gebruikelijke winst en algemene kosten geschieden met
gebruikmaking van de verkregen gegevens op een wijze die aansluit bij de
algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen van het land van voortbrenging.
Verder zal bij voorbeeld de vaststelling in het land van invoer van een in artikel 32,
lid 1, onder b), ii), van het Douanewetboek bedoeld element geschieden met
gebruikmaking van de verkregen gegevens op een wijze die aansluit bij de
algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen van dat land.
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BIJLAGE 25
IN DE DOUANEWAARDE OP TE NEMEN LUCHTVRACHTKOSTEN

Inleiding
1.

In bijgaande lijsten worden vermeld:
a)

de derde landen gerangschikt volgens de werelddelen (kolom 1),

b)

de luchthavens van vertrek in de derde landen (kolom 2),

c)

de luchthavens van aankomst in de Gemeenschap, met vermelding van de
percentages die het gedeelte van de luchtvrachtkosten uitdrukken dat in de
douanewaarde is te begrijpen (kolom 3 en volgende).

2.

Indien goederen worden vervoerd van of naar luchthavens welke niet in de lijst zijn
opgenomen moet, tenzij het gaat om in lid 3 bedoelde luchthavens, het percentage
in aanmerking worden genomen dat is vermeld voor de dichtstbijgelegen
luchthaven van vertrek of van aankomst van de goederen.

3.

Voor de Franse departementen overzee (Guadeloupe, Guyana, Martinique en
Réunion), van welke gebieden de luchthavens niet in bijgaande lijst zijn
opgenomen, gelden de volgende regels:
a)

voor goederen welke rechtstreeks van uit een derde land naar een van die
departementen worden vervoerd, zijn de luchtvrachtkosten volledig in de
douanewaarde te begrijpen;

b)

voor goederen welke van uit een derde land naar het Europese gedeelte van de
Gemeenschap worden vervoerd, met overlading of lossing in een van die
departementen, zijn de luchtvrachtkosten in de douanewaarde te begrijpen,
welke voor het vervoer van die goederen naar dat departement berekend
zouden worden;

c)

voor goederen welke van uit een derde land worden vervoerd naar een van die
departementen, met overlading of lossing in een luchthaven gelegen in het
Europese gedeelte van de Gemeenschap, worden de in de douanewaarde te
begrijpen luchtvrachtkosten vastgesteld door toepassing van de in bijgaande
lijst opgenomen percentages op de luchtvrachtkosten die berekend zouden
zijn voor het vervoer van de goederen van de luchthaven van vertrek naar de
luchthaven waar de goederen worden overgeladen of gelost.

De douane bevestigt de overlading of de lossing door het aanbrengen van een met
het kantoorstempel gewaarmerkte vermelding op de luchtvrachtbrief of op de
overige luchtvrachtdocumenten; indien een dergelijke bevestiging ontbreekt, vindt
artikel 163, lid 6, van de onderhavige verordening toepassing.
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Percentage der in de douanewaarde te begrijpen luchtvrachtkosten
LIJST I (Duitsland)

Frankfurt

Hamburg

Hannover

Leipzig

München

Neurenberg

Rostock  Barth

Stuttgart

2

Düsseldorf =Keulen

1

Dresden

Luchthaven van vertrek
Bremen

Derde landen

Berlijn

Luchthaven van aankomst

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

50

45

56

47

53

43

47

53

67

57

57

77

!M6
I. EUROPA
Albanië

alle

Armenië

"M8 zie Azië 3 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Bosnië-Herze- alle
govina

47

44

57

50

57

43

47

59

68

66

42

64

Bulgarije

alle

55

46

62

47

52

47

49

57

66

60

48

56

Cyprus

zie Azië

Estland

alle

39

32

33

26

26

34

31

32

25

27

39

25

Faeröereilanden

alle

24

28

23

28

25

25

26

24

21

23

25

23

Georgië

"M8 zie Azië 3 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8
3

Gibraltar

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hongarije

alle

22

16

28

16

19

17

18

24

27

24

16

21

IJsland

alle

44

47

44

48

45

47

45

44

40

42

46

43

Kroatië

alle

12

10

16

11

13

10

11

14

23

17

10

15

Letland

alle

92

82

93

72

73

82

82

92

82

76

76

70

Litouwen

alle

92

74

92

66

68

78

78

92

76

71

91

61

Macedonië
alle
(voormalige
Joegoslavische
Republiek)

52

44

58

45

51

44

47

54

65

58

45

55

Malta

alle

8

7

8

8

9

7

8

8

10

9

7

10

Moldavië

alle

95

84

95

54

58

86

87

94

68

66

91

60

Montenegro

alle

46

39

53

40

45

39

41

49

61

53

40

50

Noorwegen

Ålesund, Bodø,
Trondheim, Alta,
Kirkenes

76

74

72

65

63

79

74

72

58

62

80

60

Bergen

39

38

35

64

63

42

38

35

27

29

43

56

Kristiansand

18

17

13

13

13

20

17

13

11

12

20

11

Oslo

53

51

50

39

38

58

50

33

37

37

59

34

Stavanger

30

29

26

58

57

33

28

28

19

21

34

50
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LIJST I (Duitsland) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I. EUROPA (vervolg)
Oekraïne

alle

93

79

93

77

83

82

83

84

71

84

84

80

Polen

Bydgoszcz,
Kraków, Gdánsk
Rzeszów, Wroclaw

89

70

79

61

63

74

75

79

85

67

73

59

Poznán

65

42

57

33

35

47

48

45

73

39

42

31

Szczécin

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Warszawa (Warschau)

83

62

81

52

54

66

67

69

80

58

67

50

Roemenië

alle

53

42

60

41

46

43

45

54

58

54

46

49

Rusland

Gorki, Kouïbychev,
Perm, Rostow,
Wolgograd

96

87

96

81

83

89

89

85

95

85

85

80

Sint-Petersburg

93

85

93

74

71

91

83

92

68

71

92

66

Moskou, Orel,
Voronezh

95

83

95

77

79

86

86

95

84

81

94

76

Irkoetsk, Kirensk,
Krasnoyarsk, Novossibirsk, Chabarovsk, Wladiwostok

98

93

98

90

91

94

94

98

95

92

96

90

Omsk, Sverdlovsk

98

90

98

86

87

92

92

96

92

89

96

85

Servië

alle

40

32

47

33

38

33

35

43

42

45

34

41

Slowakije

Bratislava

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kosice, Presov

75

57

88

33

35

54

61

75

45

43

60

36

Slovenië

alle

6

5

8

6

7

5

6

8

14

10

5

9

Tsjechische
Republiek

Ostrava

61

44

79

47

61

42

49

61

41

55

43

36

Praag

28

14

71

24

36

16

22

40

44

29

17

26

Turkije (Euro- alle
pees)

10

9

10

10

11

9

10

10

12

11

9

11

Turkije (Azia- Adana, Afyon,
tisch)
Antalya, Elâzig,
Gaziantep, Iskenderun, Kastamonoe, Konya, Malatya, Samsoen, Trebizonde (Trabson)

26

25

26

26

28

25

26

26

31

30

25

29

Agri, Diyarbakir,
Erzoeroem, Kars,
Van

39

37

39

39

41

37

39

39

46

43

37

43

Akhisar, Ankara,
Balikesir, Bandirma, Boersa, Kütahya, Zongoeldak

22

22

22

22

24

21

22

22

28

26

21

25

Izmir

21

20

21

21

23

20

21

21

27

25

20

24

Wit-Rusland

alle

92

74

92

66

68

78

78

92

87

71

91

64

Zwitserland

Bazel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bern

18

17

24

24

32

13

18

24

46

31

12

54

Genève

8

8

10

10

13

7

8

10

3

2

7

3
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LIJST I (Duitsland) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Zürich

5

4

5

5

8

3

4

5

24

15

3

23

Algiers

22

20

23

23

25

24

21

23

28

22

19

30

Annaba, Constantine

26

27

31

31

33

27

28

31

33

31

27

36

El-Golea

41

39

43

43

46

37

41

43

50

48

39

51

Angola

alle

76

75

77

77

78

74

76

77

81

79

74

83

Benin

alle

61

62

66

66

67

61

63

66

68

66

61

69

Boeroendi

alle

64

61

63

63

64

62

62

63

68

66

62

65

Botswana

alle

76

74

75

75

76

74

75

75

79

78

74

77

Burkina Faso

alle

45

46

48

48

50

45

47

48

50

49

45

51

Centraalafrikaanse Republiek

alle

69

68

72

71

72

68

69

72

76

74

68

74

Comoren

alle

74

71

72

72

74

71

72

72

77

75

71

75

Djibouti

alle

59

56

57

58

59

56

57

57

63

61

55

60

Egypte

alle

25

23

24

24

25

23

24

24

28

26

23

26

Ethiopië

alle

55

52

54

54

55

52

53

54

59

57

50

56

Gabon

alle

77

80

80

83

85

77

77

80

85

83

75

88

Gambia

alle

27

28

28

30

30

28

28

28

33

30

27

31

Ghana

alle

61

62

66

66

67

61

63

66

68

66

61

69

Guinee

alle

35

36

36

37

38

35

36

36

41

40

35

41

Guinee-Bissau alle

35

36

36

37

38

35

36

36

41

40

35

41

Guinee (Equa- alle
toriaal)

80

83

84

85

87

81

83

84

87

84

80

86

Ivoorkust

alle

61

62

66

66

67

61

63

66

68

66

61

69

Kaapverdië

alle

27

28

28

30

30

28

28

28

33

30

27

31

Kameroen

alle

77

80

83

83

85

76

77

83

85

83

76

88

Kenia

alle

66

63

64

64

66

63

64

64

69

67

61

67

Kongo

alle

73

71

73

74

76

72

73

73

79

77

72

77

Lesotho

alle

76

74

75

75

76

74

75

75

79

78

73

77

Liberia

alle

62

62

66

66

67

61

63

66

68

66

61

69

Libië

Benghasi

31

30

32

33

35

30

31

32

39

36

29

37

Sebha

41

40

42

43

45

39

41

42

50

47

38

47

Tripoli

24

23

24

25

27

23

24

24

31

28

22

29

Madagascar

alle

74

71

72

72

74

71

72

72

77

75

70

75

Malawi

alle

69

66

68

68

69

66

67

68

72

70

66

70

Mali

alle

45

46

48

48

50

45

47

48

50

49

45

51

I. EUROPA (vervolg)

!B
II. AFRIKA
Algerije
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LIJST I (Duitsland) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Casablanca

12

13

14

14

15

12

13

14

37

14

12

15

Fes, Rabat

13

13

13

15

16

13

13

13

15

14

12

16

Ifni

27

28

28

31

32

28

28

28

31

30

27

32

Tanger, Tetoean

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mauritanië

alle

27

28

28

30

30

28

28

28

33

30

27

31

Mauritius

alle

74

71

72

72

74

71

72

72

77

75

70

75

Mozambique

alle

74

72

72

73

74

72

72

72

77

75

73

73

Namibië

alle

76

74

75

75

76

74

75

75

79

78

74

77

Niger

alle

45

46

48

48

50

45

47

48

50

49

45

51

Nigeria

alle

61

62

66

66

67

61

63

66

68

66

61

69

Oeganda

alle

64

61

64

63

64

62

62

64

68

66

62

65

Rwanda

alle

64

61

64

63

64

62

62

64

68

66

62

65

São Tomé en alle
Principe (eilanden)

80

83

84

85

87

81

83

84

87

84

80

86

Senegal

alle

27

28

28

30

30

28

28

28

33

30

27

31

Seychellen

alle

74

71

74

72

74

71

72

74

77

75

70

75

Sierra Leone

alle

35

36

36

37

38

35

36

36

41

40

35

41

St-Helena

alle

80

83

84

85

87

81

83

84

87

84

80

86

Soedan

alle

51

48

50

49

51

48

49

50

55

53

48

52

Somalië

alle

66

63

64

64

66

63

64

64

69

67

61

67

Swaziland

alle

76

74

75

75

76

74

75

75

79

78

74

77

Tanzania

alle

69

66

69

68

69

66

67

69

72

70

66

70

Togo

alle

61

62

66

66

67

61

63

66

68

66

61

69

Tsjaad

alle

63

61

66

64

66

61

63

66

70

68

59

68

Tunisië

Djerba

35

35

40

40

42

34

37

40

46

42

33

46

Tunis

23

24

27

27

29

23

24

27

32

29

22

32

Zaïre

alle

73

71

73

74

76

72

73

73

79

77

71

77

Zambia

alle

73

71

72

72

73

71

72

72

76

75

70

74

Zimbabwe

alle

73

71

72

72

73

71

72

72

76

75

70

74

Zuid-Afrika
(Republiek)

alle

76

74

75

75

76

74

75

75

79

78

74

77

Edmonton, Vancouver, Winnipeg

73

79

72

78

78

77

78

74

74

76

74

76

Gander, Moncton

55

59

54

60

58

58

57

55

55

56

55

57

Halifax, Montreal,
Ottawa, Quebec,
Toronto

64

69

63

68

66

67

67

62

62

64

62

65

II. AFRIKA
(vervolg)
Marokko

III. AMERIKA
1. Noord-Amerika
Canada
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LIJST I (Duitsland) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

alle

63

65

63

66

63

65

63

63

58

60

64

61

Verenigde Sta- Akron, Albany,
ten van Ameri- Atlanta, Baltimore,
ka
Boston, Buffalo,
Charleston, Chicago, Cincinnati,
Columbus, Detroit,
Indianapolis, Jacksonville, Kansas
City, New Orleans,
Lexington, Louisville, Memphis,
Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburg, St. Louis,
Washington

65

69

65

68

66

68

68

65

64

65

65

65

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas,
Los Angeles,
Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt
Lake City, San
Francisco, Seattle

72

76

72

76

75

75

75

72

72

73

72

74

Anchorage, Fairbanks, Juneau

84

86

82

83

83

87

86

84

80

82

86

81

Honolulu

84

88

86

87

87

87

87

86

85

86

84

86

Miami

75

77

74

79

77

77

77

75

75

76

73

77

Puerto Rico

72

75

73

76

75

74

74

73

72

73

74

74

Bahamaeilanden

alle

69

71

69

73

71

71

71

70

69

70

68

71

Belize

alle

73

76

73

77

76

75

76

74

73

74

73

75

Bermudaeilan- alle
den

69

71

69

73

71

71

71

70

69

70

68

71

Costa Rica

alle

73

76

73

77

76

75

76

74

73

74

72

75

Cuba

alle

73

76

73

77

76

75

76

74

73

74

72

75

Curaçao

alle

72

76

72

77

77

75

76

73

74

74

77

75

Dominicaanse alle
Republiek

69

71

69

73

71

71

71

70

69

70

68

71

El Salvador

alle

73

76

73

77

76

75

76

74

73

74

72

75

Guatemala

alle

73

76

73

77

76

75

76

74

73

74

72

75

Haïti

alle

69

71

69

73

71

71

71

70

69

70

68

71

Honduras

alle

73

76

73

77

76

75

76

74

73

74

72

75

Jamaica

alle

73

76

73

77

76

75

76

74

73

74

72

75

Mexico

alle

77

79

77

78

77

78

78

78

75

76

77

77

Nicaragua

alle

73

76

73

77

76

75

76

74

73

74

72

75

Panama

alle

73

76

73

76

75

76

74

73

74

74

72

75

III. AMERIKA
(vervolg)
Groenland

2. Midden-Amerika
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LIJST I (Duitsland) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

alle

72

76

72

77

77

75

76

73

74

74

77

75

Argentinië

alle

71

72

71

74

75

72

72

72

75

74

71

75

Aruba

alle

72

76

72

77

77

75

76

73

74

74

77

75

Bolivia

alle

71

72

71

74

75

72

72

72

75

74

71

75

Brazilië

alle

72

76

72

77

77

75

76

73

74

74

77

75

Chili

alle

71

72

71

74

75

72

72

72

75

74

71

75

Colombia

alle

72

76

72

77

77

75

76

73

74

74

77

75

Ecuador

alle

72

76

72

77

77

75

76

73

74

74

77

75

Guyana

alle

72

76

72

77

77

75

76

73

74

74

77

75

Paraguay

alle

71

72

71

74

75

72

72

72

75

74

71

75

Peru

alle

72

76

72

77

77

75

76

73

74

74

77

75

Suriname

alle

72

76

72

77

77

75

76

73

74

74

77

75

Trinidad en
Tobago

alle

72

76

72

77

77

75

76

73

74

74

77

75

Uruguay

alle

71

72

71

74

75

72

72

72

75

74

71

77

Venezuela

alle

72

76

72

77

77

75

76

73

74

74

77

75

alle

48

46

48

46

48

46

46

48

50

48

47

48

Arabische Re- alle
publiek Jemen

43

40

43

42

43

41

41

43

46

45

42

45

Armenië

alle

32

29

32

29

30

30

30

30

32

32

32

30

Azerbeidzjan

alle

32

29

32

29

30

30

30

30

32

32

32

30

Bahrein

alle

43

40

43

42

43

41

41

43

46

45

42

45

Bangladesh

alle

48

46

48

46

48

46

46

48

50

48

47

48

Bhoetan

zie Nepal

Birma

zie Myanmar

Brunei

zie Maleisië

China

alle

67

66

67

66

67

66

66

67

69

68

66

68

Cyprus

alle

9

8

9

8

8

8

8

9

8

8

8

8

Filippijnen

alle

80

78

80

79

80

78

79

80

83

81

79

81

Georgië

alle

32

29

32

29

30

30

30

30

32

32

32

30

Hong-Kong

alle

80

78

80

79

80

78

79

80

83

81

79

81

India

alle

48

46

48

46

48

46

46

48

50

48

47

48

Indonesië

alle

80

78

80

79

80

78

79

80

83

81

79

81

III. AMERIKA
(vervolg)
Virginische ei- zie West-Indië
landen
West-Indië
3. Zuid-Amerika

!M8
IV. AZIË
Afghanistan
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!M8
LIJST I (Duitsland) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

IV. AZIË (vervolg)
Irak

alle

32

29

32

29

30

30

30

30

32

32

32

30

Iran

alle

32

29

32

29

30

30

30

30

32

32

32

30

Israël

alle

26

25

26

25

26

24

24

26

29

27

24

27

Japan

alle

84

83

84

84

84

83

83

84

86

85

83

85

Jordanië

alle

27

25

27

26

27

25

25

27

30

28

25

28

Kampoetsjea

alle

64

62

64

63

64

62

63

64

66

66

63

65

Katar

alle

43

40

43

42

43

41

41

43

46

45

42

45

Kazachstan

alle

86

82

86

79

80

83

83

86

86

81

84

79

Kirgizië

alle

86

82

86

79

80

83

83

86

86

81

84

79

Koeweit

alle

32

29

32

29

30

30

30

30

32

32

32

30

Korea (Noord alle

80

78

80

79

80

78

78

80

83

81

79

81

Korea (Zuid)

alle

80

78

80

79

80

78

79

80

83

81

79

81

Laos

alle

64

62

64

63

64

62

63

64

66

66

63

65

Libanon

alle

24

22

24

23

24

22

23

24

27

26

22

25

Macao

alle

80

78

80

79

80

78

79

80

83

81

79

81

Malediven

alle

66

63

66

64

66

63

64

66

68

67

63

67

Maleisië

alle

80

78

80

79

80

78

79

80

83

81

79

81

Maskate en
Oman

alle

44

40

44

42

43

41

41

43

46

45

43

45

Mongolië

alle

99

93

99

90

91

94

94

99

98

92

98

90

Myanmar

alle

64

62

64

63

64

62

63

64

66

66

63

65

Nepal

alle

48

46

48

46

48

46

46

48

50

48

47

48

Oezbekistan

alle

86

82

86

79

80

83

83

86

86

81

84

79

Oman

zie Mascate en
Oman

Pakistan

alle

48

46

48

46

48

46

46

48

50

48

47

48

Saoedi-Arabië alle

43

40

43

42

43

41

41

43

46

45

42

45

Singapore

alle

80

78

80

79

80

78

79

80

83

81

79

81

Sri Lanka

alle

66

63

66

64

66

63

64

66

68

67

63

67

Syrië

alle

27

25

27

26

27

25

25

27

30

28

25

28

Tadzjikistan

alle

86

82

86

79

80

83

83

86

86

81

84

79

Taiwan

alle

80

78

80

79

80

78

79

80

83

81

79

81

Thailand

alle

64

62

64

63

64

62

63

64

66

66

63

65

Turkmenistan

alle

86

82

86

79

80

83

83

86

86

81

84

79

Verenigde Ara- alle
bische Emiraten

43

40

43

42

43

41

41

43

46

45

42

45
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!M8
LIJST I (Duitsland) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

alle

64

62

64

63

64

62

63

64

66

66

63

65

V. AUSTRALIË alle
en OCEANIË

79

78

79

78

79

78

78

79

81

80

78

80

IV. AZIË (vervolg)
Viëtnam
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!B
LIJST II (Benelux)

1

2

Luxemburg

Luchrhavens van vertrek

Amsterdam

Derde landen

Brussel

Luchthavens van aankomst

3

4

5

42

40

48

!M6
I. EUROPA
Albanië

alle

Armenië

"M8 zie Azië 3

"M8

"M8

"M8

3

3

3

Bosnië-Herzegovina

alle

31

30

35

Bulgarije

alle

48

46

53

Cyprus

zie Azië

Estland

alle

25

28

25

Faeröereilanden

alle

29

31

26

Georgië

"M8 zie Azië 3

"M8

"M8

"M8

3

3

3

Gibraltar

alle

0

0

0

Hongarije

alle

48

47

53

IJsland

alle

50

53

47

Kroatië

alle

11

10

13

Letland

alle

52

53

56

Litouwen

alle

41

45

41

Macedonië (voormalige Joegosla- alle
vische Republiek)

44

43

40

Malta

alle

8

7

9

Moldavië

alle

49

49

52

Montenegro

alle

40

38

45

Noorwegen

Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes

85

93

84

Bergen

75

88

65

Kristiansand

66

81

53

Oslo

85

93

79

Stavanger

89

75

84

Oekraïne

alle

65

67

66

Polen

Bydgoszcz, Gdansk, Kraków, Rzeszów,
Wroclaw

48

50

51

Poznan

17

18

20

Szczécin

0

0

0
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LIJST II (Benelux) (vervolg)
1

2

3

4

5

Warszawa (Warschau)

37

39

39

Roemenië

alle

45

45

50

Rusland

Gorki, Kujbychev, Perm, Rostow, Wolgograd

74

75

75

St. Petersburg

38

41

38

Moskou, Orel, Voronezh

71

73

72

Irkoetsk, Kirensk, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Chabarowsk, Wladiwostok

87

88

88

Omsk, Sverdlovsk

82

84

83

Servië

alle

30

20

34

Slowakije

Bratislava

0

0

0

Kosice, Presov

25

26

28

Slovenië

alle

9

8

11

Tsjechische Republiek

Ostrava

42

39

48

Prague

21

19

25

Turkije (Europees)

alle

9

9

9

Turkije (Aziatisch)

Adana, Afyon, Antalya, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonoe, Konya,
Malatya, Samsoen, Trebizonde (Trabson)

25

25

26

Agri, Diyarbakir, Erzoeroem, Kars, Van

37

37

39

Akhisar, Ankara, Balikezir, Bandirma,
Boersa, Koetahya, Zongoeldak

22

21

23

Izmir

21

20

22

Wit-Rusland

alle

55

58

57

Zwitserland

Bazel

0

0

0

Bern

20

17

22

Genève

2

2

3

Zürich

4

3

5

Algiers

25

22

27

Annaba, Constantine

32

30

36

El Golea

41

38

43

Angola

alle

80

79

82

Benin

alle

66

65

67

Boeroendi

alle

61

61

62

Botswana

alle

74

74

75

Burkina Faso

alle

47

46

48

Centraalafrikaanse Republiek

alle

75

73

77

Comoren

alle

71

71

72

I. EUROPA (vervolg)

!B
II. AFRIKA
Algerije
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LIJST II (Benelux) (vervolg)
1

2

3

4

5

II. AFRIKA (vervolg)
Djibouti

alle

56

55

57

Egypte

alle

23

22

24

Equatoriaal Guinee

zie Guinee (Equatoriaal)

Ethiopië

alle

52

51

53

Gabon

alle

83

81

86

Gambia

alle

31

30

31

Ghana

alle

66

65

67

Guinee

alle

40

39

40

Guinee-Bissau

alle

40

39

40

Guinee (Equatoriaal)

alle

88

86

88

Ivoorkust

alle

66

65

67

Kaapverdië

alle

31

30

31

Kameroen

alle

83

81

86

Kenia

alle

63

62

64

Kongo

alle

78

76

80

Lesotho

alle

74

74

75

Liberia

alle

40

39

40

Libië

Benghasi

32

30

34

Sebha

41

40

44

Tripoli

24

23

27

Madagascar

alle

71

71

72

Malawi

alle

66

66

67

Mali

alle

47

46

48

Marokko

Casablanca

17

14

17

Fès, Rabat

16

15

16

Ifni

32

31

32

Tanger, Tetoean

0

0

0

Mauritanië

alle

31

30

31

Mauritius

alle

71

71

72

Mozambique

alle

72

71

73

Namibië

alle

74

74

73

Niger

alle

47

46

48

Nigeria

alle

66

65

67

Oeganda

alle

61

61

62

Rwanda

alle

61

61

62

São Tomé en Principe (eilanden)

alle

88

86

88

Senegal

alle

31

30

31
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!B
LIJST II (Benelux) (vervolg)
1

2

3

4

5

II. AFRIKA (vervolg)
Seychellen

alle

71

71

72

Sierra Leone

alle

40

39

40

St. Helena

alle

88

86

88

Soedan

alle

48

47

49

Somalië

alle

63

62

64

Swaziland

alle

74

74

75

Tanzania

alle

66

66

67

Togo

alle

66

65

67

Tsjaad

alle

70

67

72

Tunisië

Djerba

32

30

34

Tunis

18

16

19

Zaïre

alle

78

76

80

Zambia

alle

71

70

72

Zimbabwe

alle

71

70

72

Zuid-Afrika (Republiek)

alle

74

74

75

Edmonton, Vancouver, Winnipeg

81

81

78

Gander, Moncton

62

62

60

Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

70

70

68

Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis,
Jacksonville, Kansas City, New Orleans,
Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New
York, Philadelphia, Pittsburg, St. Louis,
Washington

71

71

68

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas,
Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt
Lake City, San Francisco, Seattle

77

76

76

Anchorage, Fairbanks, Juneau

90

91

88

Honolulu

89

89

87

Miami

80

80

79

Puerto Rico

79

79

76

alle

68

68

65

Bahama-eilanden

alle

76

76

73

Belize

alle

79

79

77

Bermudaeilanden

alle

76

76

73

Costa Rica

alle

79

79

77

III. AMERIKA
1. Noord-Amerika
Canada

Verenigde Staten van Amerika

Groenland
2. Midden-Amerika
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!B
LIJST II (Benelux) (vervolg)
1

2

3

4

5

III. AMERIKA (vervolg)
Cuba

alle

79

79

77

Curaçao

alle

79

79

79

Dominicaanse Republiek

alle

76

76

73

El Salvador

alle

79

79

77

Guatemala

alle

79

79

77

Haïti

alle

76

76

73

Honduras

alle

79

79

77

Jamaica

alle

79

79

77

Mexico

alle

79

79

78

Nicaragua

alle

79

79

77

Panama

alle

79

79

77

Virginische eilanden

zie West-Indië

West-Indië

alle

79

79

79

Argentinë

alle

76

76

76

Aruba

alle

79

79

79

Bolivia

alle

76

76

76

Brazilië

alle

79

79

79

Chili

alle

76

76

76

Colombia

alle

79

79

79

Ecuador

alle

79

79

79

Guyana

alle

79

79

79

Paraguay

alle

76

76

76

Peru

alle

79

79

79

Suriname

alle

79

79

79

Trinidad en Tobago

alle

79

79

79

Uruguay

alle

76

76

76

Venezuela

alle

79

79

79

Afghanistan

alle

47

47

46

Arabische Republiek Jemen

alle

41

41

40

Armenië

alle

28

28

28

Azerbeidzjan

alle

28

28

28

Bahrein

alle

41

41

40

Bangladesh

alle

47

47

46

Bhoetan

zie Nepal

3. Zuid-Amerika

!M8
IV. AZIË
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LIJST II (Benelux) (vervolg)
1

2

3

4

5

IV. AZIË (vervolg)
Birma

zie Myanmar

Brunei

zie Maleisië

China

alle

64

62

61

Cyprus

alle

2

8

8

Filippijnen

alle

78

78

78

Georgië

alle

28

28

28

Hong-Kong

alle

78

78

78

India

alle

47

47

46

Indonesië

alle

78

78

78

Iran

alle

28

28

28

Irak

alle

28

28

28

Israël

alle

23

23

23

Japan

alle

82

83

82

Jordanië

alle

24

25

24

Kampoetsjea

alle

57

57

56

Katar

alle

41

41

40

Kazachstan

alle

77

77

77

Kirgizië

alle

77

77

77

Koeweit

alle

28

28

28

Korea (Noord)

alle

77

78

77

Korea (Zuid)

alle

77

78

77

Laos

alle

57

57

56

Libanon

alle

22

22

21

Macao

alle

78

78

78

Malediven

alle

68

68

67

Maleisië

alle

78

78

78

Maskate en Oman

alle

41

41

40

Mongolië

alle

87

87

85

Myanmar

alle

57

57

56

Nepal

alle

47

47

46

Oezbekistan

alle

77

77

77

Oman

zie Maskate en Oman

Pakistan

alle

47

47

46

Saoedi-Arabië

alle

41

41

40

Singapore

alle

78

78

78

Sri Lanka

alle

68

68

67

Syrië

alle

24

25

24
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LIJST II (Benelux) (vervolg)
1

2

3

4

5

IV. AZIË (vervolg)
Tadzjikistan

alle

77

77

77

Taiwan

alle

78

78

78

Thailand

alle

57

57

56

Turkmenistan

alle

77

77

77

Verenigde Arabische Emiraten

alle

41

41

40

Vietnam

alle

57

57

56

alle

78

79

78

V. AUSTRALIË EN OCEANIË
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LIJST III (Frankrijk)

Nantes

Parijs

Straatsburg

Toulouse

2

Marseille

1

Lyon

Luchthavens van vertrek
Bordeaux

Derde landen

Ajaccio

Luchthavens van aankomst

3

4

5

6

7

8

9

10

51

44

57

54

43

52

63

46

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

3

3

3

!M6
I. EUROPA
Albanië

alle

Armenië

"M8 zie Azië 3

Bosnië-Herzegovina alle

19

26

39

21

25

30

37

16

Bulgarije

alle

74

40

51

53

38

41

52

43

Cyprus

zie Azië

Estland

alle

57

52

65

59

55

64

70

55

Faeröer-eilanden

alle

18

22

22

20

26

28

22

20

Georgië

"M8 zie Azië 3

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

3

3

3

Gibraltar

alle

0

0

0

0

0

0

0

0

Hongarije

alle

25

10

14

18

10

12

18

10

IJsland

alle

40

48

48

44

53

57

48

45

Kroatië

alle

17

13

20

18

13

18

26

14

Letland

alle

47

38

50

46

37

44

57

38

Litouwen

alle

51

35

44

41

37

44

54

36

Macedonië (voormalige Joegoslavische Republiek)

alle

43

43

55

46

41

49

57

38

Malta

alle

10

8

10

11

7

8

9

9

Moldavië

alle

74

41

51

50

41

45

55

43

Montenegro

alle

42

51

48

44

34

42

53

37

Noorwegen

Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes

36

28

31

27

31

36

38

27

Bergen

37

48

46

42

47

60

46

41

Kristiansand

29

34

37

33

38

50

37

33

Oslo

21

44

26

23

47

60

47

42

Stavanger

32

43

41

36

42

55

41

36

Oekraïne

alle

52

42

51

48

42

49

60

43

Polen

Bydgoszcz, Gdansk,
Kraków, Rzeszów,
Wroclaw

47

43

55

49

44

54

61

45

Poznan

43

30

41

36

33

41

48

32
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LIJST III (Frankrijk) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Szczécin

0

0

0

0

0

0

0

0

Warszawa (Warschau)

40

36

48

42

37

47

54

38

Roemenië

alle

69

45

49

63

38

34

54

55

Rusland

Gorki, Kujbychev, Perm,
Rostow, Wolgograd

85

58

67

66

60

66

75

63

St. Petersburg

57

48

54

55

51

60

64

47

Moskou, Orel, Voronezh

64

69

64

60

62

71

70

56

Irkoetsk, Kirensk, Krasnoyarsk, Novosibirsk,
Chabarowsk, Wladiwostok

82

76

83

82

75

80

87

77

Omsk, Sverdlovsk

76

72

82

78

75

81

82

75

Servië

alle

38

31

43

40

30

31

41

33

Slovakije

Bratislava

0

0

0

0

0

0

0

0

Kosice, Presov

15

15

20

13

34

42

55

19

Slovenië

alle

27

21

31

28

20

27

37

23

Tsjechische Republiek

Ostrava

28

24

34

29

26

34

41

26

Praag

12

10

15

12

11

15

19

11

Turkije (Europees)

alle

8

7

8

9

7

9

8

8

Turkije (Aziatisch)

Adana, Afyon, Antalya,
Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonoe,
Konya, Malatya, Samsoen, Trebizonde (Trabson)

23

21

25

24

20

25

23

22

Agri, Diyarbakir, Erzoeroem, Kars, Van

35

32

35

36

30

37

34

33

Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Boersa,
Koetahya, Zongoeldak

20

17

20

20

17

21

19

18

Izmir

19

17

19

19

16

20

19

18

Wit-Rusland

alle

47

47

59

53

49

59

65

51

Zwitserland

Bazel

0

0

0

0

0

0

0

0

Bern

21

18

75

31

7

13

63

24

Genève

2

0

8

3

0

1

55

3

Zürich

20

29

67

43

5

8

32

35

Algiers

50

37

37

49

29

23

27

43

Annaba, Constantine

51

54

49

66

44

37

36

60

El Golea

70

60

60

69

70

45

49

65

Angola

alle

95

92

87

100

89

82

82

95

Benin

alle

83

77

76

83

73

70

71

79

I. EUROPA (vervolg)

!B
II. AFRIKA
Algerije
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LIJST III (Frankrijk) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II. AFRIKA (vervolg)
Boeroendi

alle

65

60

64

65

59

61

64

62

Botswana

alle

77

73

77

77

73

74

76

75

Burkina Faso

alle

62

59

58

62

55

57

52

56

Centraalafrikaanse
Republiek

alle

93

90

83

100

85

88

79

93

Comoren

alle

74

70

74

75

70

71

73

72

Djibouti

alle

60

55

59

60

54

56

59

57

Egypte

alle

26

22

25

26

21

23

25

24

Equatoriaal Guinee zie Guinee (Equatoriaal)
Ethiopië

alle

56

51

55

57

50

52

55

53

Gabon

alle

95

90

94

100

85

87

86

93

Gambia

alle

40

38

35

40

35

33

32

39

Ghana

alle

83

77

76

83

73

70

71

79

Guinee

alle

50

49

45

50

45

43

41

49

Guinee-Bissau

alle

50

49

45

50

45

43

41

49

Guinee (Equatoriaal) alle

93

96

93

100

90

89

86

95

Ivoorkust

alle

100

93

91

100

88

84

85

95

Kaapverdië

alle

40

38

35

40

35

33

32

39

Kameroen

alle

95

90

94

100

85

87

86

93

Kenia

alle

66

62

66

67

61

63

65

64

Kongo

alle

94

89

86

97

85

90

81

92

Lesotho

alle

77

73

77

77

73

74

76

75

Liberia

alle

50

49

45

50

45

43

41

49

Libië

Benghasi

59

32

38

41

30

33

34

35

Sebha

82

58

63

72

51

55

46

62

Tripoli

72

43

49

59

37

41

28

48

Madagascar

alle

74

70

74

75

70

71

73

72

Malawi

alle

69

65

69

70

64

66

69

67

Mali

alle

62

59

58

62

55

57

52

56

Marokko

Casablanca

27

23

20

20

27

17

16

25

Fès, Rabat

33

26

22

33

21

20

20

27

Ifni

50

46

40

50

40

36

35

37

Tanger, Tetoean

0

0

0

0

0

0

0

0

Mauritanië

alle

40

38

35

40

35

33

32

39

Mauritius

alle

74

70

74

75

70

71

73

72

Mozambique

alle

74

71

74

75

70

72

74

72

Namibië

alle

77

73

77

77

73

74

76

75

Niger

alle

62

59

58

62

55

57

52

56
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LIJST III (Frankrijk) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II. AFRIKA (vervolg)
Nigeria

alle

83

77

76

83

73

70

71

79

Oeganda

alle

65

60

64

65

59

61

64

62

Rwanda

alle

65

60

64

65

59

61

64

62

São Tomé en Princi- alle
pe (eilanden)

93

96

93

100

90

89

86

95

Senegal

alle

40

38

35

40

35

33

32

39

Seychellen

alle

74

70

74

75

70

71

73

72

Sierra Leone

alle

50

49

45

50

45

43

41

49

St. Helena

alle

93

96

93

100

90

89

86

95

Soedan

alle

52

47

51

52

46

48

51

49

Somalië

alle

66

62

66

67

61

63

66

64

Swaziland

alle

77

73

77

77

73

74

76

75

Tanzania

alle

69

65

69

70

64

66

69

67

Togo

alle

83

77

76

83

73

70

71

79

Tsjaad

alle

91

88

79

100

82

85

74

92

Tunisië

Djerba

46

36

42

52

31

33

37

41

Tunis

28

21

24

33

16

18

21

24

Zaïre

alle

94

89

86

97

85

90

81

92

Zambia

alle

74

70

74

74

69

71

73

72

Zimbabwe

alle

74

70

74

74

69

71

73

72

Zuid-Afrika (Repu- alle
bliek)

77

73

77

77

73

74

76

75

Edmonton, Vancouver,
Winnipeg

70

76

76

73

79

81

76

74

Gander, Moncton

51

57

57

54

60

62

57

55

Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

60

65

65

62

69

70

65

63

Verenigde Staten Akron, Albany, Atlanta,
van Amerika
Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas
City, New Orleans,
Lexington, Louisville,
Memphis, Milwaukee,
Minneapolis, Nashville,
New York, Philadelphia,
Pittsburg, St. Louis,
Washington

62

65

66

64

70

71

66

64

III. AMERIKA
1. Noord-Amerika
Canada
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LIJST III (Frankrijk) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Albuquerque, Austin,
Billings, Dallas, Denver,
Houston, Las Vegas, Los
Angeles, Oklahoma,
Phoenix, Portland, Salt
Lake City, San Francisco, Seattle

71

75

76

73

76

79

76

74

Anchorage, Fairbanks,
Juneau

79

81

86

83

86

89

86

84

Honolulu

82

86

86

84

88

89

96

84

Miami

72

77

77

74

78

80

77

75

Puerto Rico

68

74

74

71

75

79

74

72

alle

57

65

64

61

69

72

65

61

Bahama-eilanden alle

65

71

71

68

71

76

71

69

Belize

alle

70

76

76

73

76

85

76

74

Bermudaeilanden alle

65

71

71

68

71

76

71

69

Costa Rica

alle

70

76

76

73

76

85

76

74

Cuba

alle

70

76

76

73

76

85

76

74

Curaçao

alle

79

84

83

82

81

82

77

85

Dominicaanse
Republiek

alle

65

71

71

68

71

76

71

69

El Salvador

alle

70

76

76

73

76

85

76

74

Guatemala

alle

70

76

76

73

76

85

76

74

Haïti

alle

65

71

71

68

71

76

71

69

Honduras

alle

70

76

76

73

76

85

76

74

Jamaica

alle

70

76

76

73

76

85

76

74

Mexico

alle

73

78

77

75

80

80

77

77

Nicaragua

alle

70

76

76

73

76

85

76

74

Panama

alle

70

76

76

73

76

85

76

74

alle

79

84

83

82

81

82

77

85

Argentinië

alle

82

80

79

82

78

78

75

81

Aruba

alle

79

84

83

82

81

82

77

85

Bolivia

alle

82

80

79

82

78

78

75

81

Brazilië

alle

79

84

83

82

81

82

77

85

Chili

alle

82

80

79

82

78

78

75

81

Colombia

alle

79

84

83

82

81

82

77

85

Ecuador

alle

79

84

83

82

81

82

77

85

III. AMERIKA (vervolg)

Groenland
2. Midden-Amerika

Virginische eilan- zie West-Indië
den
West-Indië
3. Zuid-Amerika
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LIJST III (Frankrijk) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III. AMERIKA (vervolg)
Guyana

alle

79

84

83

82

81

82

77

85

Paraguay

alle

82

80

79

82

78

78

75

81

Peru

alle

79

84

83

82

81

82

77

85

Suriname

alle

79

84

83

82

81

82

77

85

Trinidad en Toba- alle
go

79

84

83

82

81

82

77

85

Uruguay

alle

82

80

79

82

78

78

75

81

Venezuela

alle

79

84

83

82

81

82

77

85

alle

46

43

46

43

42

44

46

44

Arabische Republiek alle
Jemen

57

52

57

58

51

53

56

54

Armenië

alle

25

22

25

25

23

25

27

23

Azerbeidzjan

alle

25

22

25

25

23

25

27

23

Bahrein

alle

48

43

48

49

42

44

47

45

Bangladesh

alle

46

43

46

43

42

44

46

44

Bhoetan

zie Nepal

Birma

zie Myanmar

Brunei

zie Maleisië

China

alle

66

64

66

67

63

65

66

66

Cyprus

alle

2

2

2

2

2

2

2

2

Filippijnen

alle

81

78

81

81

77

78

80

79

Georgië

alle

25

22

25

25

23

25

27

23

Hong-Kong

alle

81

78

81

81

77

78

80

79

India

alle

46

43

46

43

42

44

46

44

Indonesië

alle

81

78

81

81

77

78

80

79

Iran

alle

25

22

25

25

23

25

27

23

Irak

alle

25

22

25

25

23

25

27

23

Israël

alle

26

23

26

27

22

23

25

24

Japan

alle

85

82

85

85

80

83

84

83

Jordanië

alle

27

24

27

28

23

25

27

25

Kampoetsjea

alle

66

63

66

66

63

64

65

65

Katar

alle

48

43

48

49

42

44

47

45

Kazachstan

alle

72

70

76

70

71

76

77

70

Kirgizië

alle

72

70

76

70

71

76

77

70

Koeweit

alle

25

22

25

25

23

25

27

23

Korea (Noord)

alle

80

77

80

81

76

78

79

78

!M8
IV. AZIË
Afghanistan
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LIJST III (Frankrijk) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IV. AZIË (vervolg)
Korea (Zuid)

alle

81

78

81

81

77

78

80

79

Laos

alle

66

63

66

66

63

64

65

65

Libanon

alle

78

74

78

78

74

75

77

76

Macao

alle

81

78

81

81

77

78

80

79

Malediven

alle

75

71

75

76

71

72

74

73

Maleisië

alle

81

78

81

81

77

78

80

79

Maskate en Oman

alle

60

55

59

60

54

56

59

57

Mongolië

alle

82

79

86

84

81

86

87

80

Myanmar

alle

66

63

66

66

63

64

65

65

Nepal

alle

46

43

46

43

42

44

46

44

Oezbekistan

alle

72

70

76

70

71

76

77

70

Oman

zie Maskate en Oman

Pakistan

alle

46

43

46

43

42

44

46

44

Saoedi-Arabië

alle

48

43

48

49

42

44

47

45

Singapore

alle

81

78

81

81

77

78

80

79

Sri Lanka

alle

75

71

75

76

71

72

74

73

Syrië

alle

27

24

27

28

23

25

27

25

Tadzjikistan

alle

72

70

76

70

71

76

77

70

Taiwan

alle

81

78

81

81

77

78

80

79

Thailand

alle

66

63

66

66

63

64

65

65

Turkmenistan

alle

72

70

76

70

71

76

77

70

Verenigde Arabische alle
Emiraten

60

55

59

60

54

56

59

57

Viëtnam

alle

66

63

66

66

63

64

65

65

alle

80

77

79

80

76

78

79

78

V. AUSTRALIË en
OCEANIË
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LIJST IV (Italië)

Napels

Palermo

Rome

Venetië

2

Milaan

1

Florence=Pisa

Luchthavens van vertrek
Brindisi

Derde landen

Alghero

Luchthavens van aankomst

3

4

5

6

7

8

9

10

64

90

69

71

73

62

85

99

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

3

3

3

!M6
I. EUROPA
Albanië

alle

Armenië

"M8 zie Azië 3

Bosnië-Herzegovina alle

28

35

33

55

35

27

56

97

Bulgarije

alle

21

20

22

20

23

21

25

21

Cyprus

zie Azië

Estland

alle

75

100

80

72

81

74

89

93

Faeröereilanden

alle

17

14

18

20

16

15

17

19

Georgië

"M8 zie Azië 3

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

3

3

3

Gibraltar

0

0

0

0

0

0

0

0

Hongarije

alle

54

100

43

29

63

54

78

44

IJsland

alle

39

29

36

39

31

29

33

36

Kroatië

alle

36

32

22

32

46

35

62

98

Letland

alle

49

100

61

66

53

48

55

70

Litouwen

alle

44

100

55

59

55

79

55

63

Macedonië (voor- alle
malige Joegoslavische Republiek)ve)

56

51

61

69

64

54

80

99

Malta

alle

33

16

15

12

19

56

21

13

Moldavië

alle

78

100

83

68

84

77

91

94

Montenegro

alle

58

63

51

63

67

56

80

99

Noorwegen

Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes

42

40

47

51

42

39

44

51

Bergen

35

30

47

51

42

39

44

51

Kristiansand

6

6

8

9

6

6

7

9

Oslo

21

19

24

27

20

18

22

27

Stavanger

30

43

52

57

47

44

50

57

Oekraïne

alle

78

100

63

61

84

77

91

70

Polen

Bydgoszcz, Gdansk,
Kraków, Rzeszów, Wroclaw

36

41

48

53

41

44

43

58

Poznan

26

29

37

46

30

24

32

46
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LIJST IV (Italië) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Szczécin

0

0

0

0

0

0

0

0

Warszawa (Warschau)

30

41

41

43

31

29

37

49

Roemenië

alle

19

18

20

18

20

18

23

18

Rusland

Gorki, Kujbychev, Perm,
Rostovw Wolgograd

65

100

76

76

88

82

74

81

St.-Petersburg

57

66

69

71

63

56

64

76

Moskou, Orel, Voronezh

60

74

74

72

69

61

69

78

Irkoetsk, Kirensk, Krasnoyarsk, Novosibirsk,
Chabarowsk, Wladiwostok

89

100

92

90

93

89

96

97

Omsk, Sverdlovsk

87

100

85

84

86

79

92

94

Servië

alle

51

46

56

58

61

49

77

99

Slowakije

Bratislava

0

0

0

0

0

0

0

0

Kosice, Presov

36

56

52

50

69

59

48

64

Slovenië

alle

36

32

22

32

46

35

62

98

Tsjechische Republiek

Ostrava

12

20

16

16

14

11

16

20

Praag

13

14

21

24

44

12

17

28

Turkije (Europese)

alle

10

9

10

9

10

10

12

10

Turkije (Aziatisch)

Adana, Afyon, Antalya,
Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonoe,
Konya, Malatya, Samsoen, Trebizonde (Trabson)

26

25

27

26

28

26

30

26

Agri, Diyarbakir, Ezoeroem, Kars, Van

39

37

40

38

41

38

44

38

Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Boersa,
Koetahya, Zongoeldak

22

22

23

22

24

22

26

24

Izmir

21

21

22

21

23

21

25

23

Wit-Rusland

alle

45

100

57

60

79

71

56

65

Zwitserland

Bazel

0

0

0

0

0

0

0

0

Bern

29

21

46

80

26

21

28

44

Genève

1

1

2

5

1

1

1

3

Zurich

20

14

34

70

17

14

18

32

Algiers

22

20

23

39

25

46

30

31

Annaba, Constantine

36

34

38

44

40

59

46

36

El Golea

43

41

65

60

48

67

53

53

Angola

alle

92

84

87

84

92

95

92

85

Benin

alle

71

71

76

76

73

75

82

72

I. EUROPA (vervolg)

!B
II. AFRIKA
Algerije
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LIJST IV (Italië) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II. AFRIKA (vervolg)
Boeroendi

alle

68

67

70

68

71

68

73

68

Botswana

alle

80

79

81

79

81

79

83

79

Burkina Faso

alle

56

55

52

55

55

61

55

52

Centraalafrikaanse
Republiek

alle

82

88

83

79

89

93

89

81

Comoren

alle

77

76

78

77

79

77

81

77

Djibouti

alle

64

62

65

63

66

63

69

63

Egypte

alle

29

28

30

28

31

28

34

28

Ethiopië

alle

60

58

61

59

62

59

65

59

Gabon

alle

92

88

94

95

91

93

99

91

Gambia

alle

33

32

33

36

34

39

36

33

Ghana

alle

71

71

76

76

73

75

82

72

Guinee

alle

42

41

43

46

44

49

46

43

Guinee-Bissau

alle

42

41

43

46

44

49

46

43

Guinee (Equatoriaal) alle

92

89

89

92

92

93

99

88

Ivoorkust

alle

71

71

76

76

73

75

82

72

Kaapverdië

alle

33

32

33

36

34

39

36

33

Kameroen

alle

92

88

94

95

91

93

99

91

Kenia

alle

70

69

71

69

72

69

74

69

Kongo

alle

91

81

86

82

91

94

90

84

Lesotho

alle

80

79

81

79

81

79

83

79

Liberia

alle

42

41

43

46

44

49

46

43

Libië

Benghasi

66

100

50

44

64

87

61

46

Sebha

75

68

61

74

72

80

71

57

Tripoli

57

48

42

63

52

64

53

37

Madagascar

alle

77

76

78

77

79

77

81

77

Malawi

alle

73

72

74

72

75

72

77

72

Mali

alle

56

55

52

55

55

61

55

52

Marokko

Casablanca

21

22

21

24

22

29

24

24

Fès, Rabat

22

21

21

23

23

29

24

20

Ifni

37

36

39

42

40

49

43

38

Tanger, Tetoean

0

0

0

0

0

0

0

0

Mauritanië

alle

33

32

33

36

34

39

36

33

Mauritius

alle

77

76

78

77

79

77

81

77

Mozambique

alle

78

77

79

77

79

77

81

77

Namibië

alle

80

79

81

79

81

79

83

79

Niger

alle

56

55

52

55

55

61

55

52

Nigeria

alle

71

71

76

76

73

75

82

72
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LIJST IV (Italië) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II. AFRIKA (vervolg)
Oeganda

alle

68

67

70

68

71

68

73

68

Rwanda

alle

68

67

70

68

71

68

73

68

São Tomé en Princi- alle
pe (eilanden)

92

89

89

92

92

93

99

88

Senegal

alle

33

32

33

36

34

39

36

33

Seychellen

alle

77

76

78

77

79

77

81

77

Sierra Leone

alle

42

41

43

46

44

49

46

43

St. Helena

alle

92

89

89

92

92

93

99

88

Soedan

alle

56

54

57

55

58

55

61

55

Somalië

alle

70

69

71

69

72

70

75

70

Swaziland

alle

80

79

81

79

81

79

83

79

Tanzania

alle

73

72

74

72

75

72

77

72

Togo

alle

71

71

76

76

73

75

82

72

Tsjaad

alle

86

84

79

74

86

91

85

76

Tunisië

Djerba

69

63

76

58

59

88

98

68

Tunis

58

51

67

44

36

75

97

57

Zaïre

alle

91

81

86

82

91

94

90

84

Zambia

alle

77

76

78

76

79

76

80

76

Zimbabwe

alle

77

76

78

76

79

76

80

76

Zuid-Afrika (Repu- alle
bliek)

80

79

81

79

81

79

83

79

Edmonton, Vancouver,
Winnipeg

68

66

71

74

67

66

69

71

Gander, Moncton

49

46

52

54

48

46

49

52

Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

57

54

61

62

56

55

58

61

Verenigde Staten Akron, Albany, Atlanta,
van Amerika
Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas
City, New Orleans,
Lexington, Louisville,
Memphis, Milwaukee,
"C2 Minneapolis,
Nashville, 3 New
York, Philadelphia,
Pittsburg, St. Louis,
Washington

59

55

61

64

58

56

59

61

Albuquerque, Austin,
Billings, Dallas, Denver,
Houston, Las Vegas, Los
Angeles, Oklahoma,
Phoenix, Portland, Salt
Lake City, San Francisco, Seattle

69

66

71

73

67

66

69

71

III. AMERIKA
1. Noord-Amerika
Canada

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 559
!B
LIJST IV (Italië) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anchorage, Fairbanks,
Juneau

77

71

80

83

72

70

73

77

Honolulu

81

80

83

84

81

80

81

83

Miami

71

67

72

75

69

68

70

73

Puerto Rico

67

63

69

72

65

63

67

69

alle

55

46

54

57

49

47

51

54

Bahama-eilanden alle

64

60

66

69

62

60

64

66

Belize

alle

70

66

71

73

68

67

70

72

Bermudaeilanden alle

64

60

66

69

62

60

64

66

Costa Rica

alle

70

66

71

73

68

67

70

72

Cuba

alle

70

66

71

73

68

67

70

72

Curaçao

alle

80

78

76

78

82

79

84

76

Dominicaanse
Republiek

alle

64

60

66

69

62

60

64

66

El Salvador

alle

70

66

71

73

68

67

70

72

Guatemala

alle

70

66

71

73

68

67

70

72

Haïti

alle

64

60

66

69

62

60

64

66

Honduras

alle

70

66

71

73

68

67

70

72

Jamaica

alle

70

66

71

73

68

67

70

72

Mexico

alle

72

69

73

75

70

69

71

73

Nicaragua

alle

70

66

71

73

68

67

70

72

Panama

alle

70

66

71

73

68

67

70

72

alle

80

78

76

78

82

79

84

76

Argentinië

alle

76

75

77

77

78

81

79

77

Aruba

alle

80

78

76

78

82

79

84

76

Bolivia

alle

76

75

77

77

78

81

79

77

Brazilië

alle

80

78

76

78

82

79

84

76

Chili

alle

76

75

77

77

78

81

79

77

Colombia

alle

80

78

76

78

82

79

84

76

Ecuador

alle

80

78

76

78

82

79

84

76

Guyana

alle

80

78

76

78

82

79

84

76

Paraguay

alle

76

75

77

77

78

81

79

77

Peru

alle

80

78

76

78

82

79

84

76

Suriname

alle

80

78

76

78

82

79

84

76

III. AMERIKA (vervolg)

Groenland
2. Midden-Amerika

Virginische eilan- zie West-Indië
den
West-Indië
3. Zuid-Amerika
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LIJST IV (Italië) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Trinidad en Toba- alle
go

80

78

76

78

82

79

84

76

Uruguay

alle

76

75

77

77

78

81

79

77

Venezuela

alle

80

78

76

78

82

79

84

76

alle

56

55

57

55

58

55

59

55

Arabische Republiek alle
Jemen

61

59

62

60

63

60

66

60

Armenië

alle

36

43

38

38

38

36

40

41

Azerbeidzjan

alle

36

43

38

38

38

36

40

41

Bahrein

alle

52

51

54

51

55

52

58

52

Bangladesh

alle

56

55

57

55

58

55

59

55

Bhoetan

zie Nepal

Birma

zie Myanmar

Brunei

zie Maleisië

China

alle

69

68

69

68

70

68

71

68

Cyprus

alle

2

2

2

2

2

2

3

2

Filippijnen

alle

71

70

71

71

72

71

73

71

Georgië

alle

36

43

38

38

38

36

40

41

Hong-Kong

alle

71

70

71

71

72

71

73

71

India

alle

56

55

57

55

58

55

59

55

Indonesië

alle

71

70

71

71

72

71

73

71

Iran

alle

36

43

38

38

38

36

40

41

Irak

alle

36

43

38

38

38

36

40

41

Israël

alle

29

28

31

29

32

29

34

29

Japan

alle

73

72

73

72

74

72

75

72

Jordanië

alle

31

29

32

30

33

30

36

30

Kampoetsjea

alle

75

74

75

74

76

74

78

74

Katar

alle

52

51

54

51

55

52

58

52

Kazachstan

alle

68

87

70

69

71

68

73

74

Kirgizië

alle

68

87

70

69

71

68

73

74

Koeweit

alle

36

43

38

38

38

36

40

41

Korea (Noord)

alle

71

70

71

71

72

71

73

71

Korea (Zuid)

alle

71

70

71

71

72

71

73

71

Laos

alle

75

74

75

74

76

74

78

74

Libanon

alle

81

80

81

80

82

80

84

80

Macao

alle

71

70

71

71

72

71

73

71

III. AMERIKA (vervolg)

!M8
IV. AZIË
Afghanistan
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LIJST IV (Italië) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IV. AZIË (vervolg)
Maldiven

alle

78

77

79

77

80

78

82

78

Maleisië

alle

71

70

71

71

72

71

73

71

Maskate en Oman

alle

63

62

65

63

66

63

68

63

Mongolië

alle

89

100

92

90

93

89

96

97

Myanmar

alle

75

74

75

74

76

74

78

74

Nepal

alle

56

55

57

55

58

55

59

55

Oezbekistan

alle

68

87

70

69

71

68

73

74

Oman

zie Maskate en Oman

Pakistan

alle

56

55

57

55

58

55

59

55

Saoedi-Arabië

alle

52

51

54

51

55

52

58

58

Singapore

alle

71

70

71

71

72

71

73

71

Sri Lanka

alle

78

77

79

77

80

78

82

78

Syrië

alle

31

29

32

30

33

30

36

30

Tadzjikistan

alle

68

87

70

69

71

68

73

74

Taiwan

alle

71

70

71

71

72

71

73

71

Thailand

alle

75

74

75

74

76

74

78

74

Turkmenistan

alle

68

87

70

69

71

68

73

74

Verenigde Arabische alle
Emiraten

63

62

65

63

66

63

68

63

Vietnam

alle

75

74

75

74

76

74

78

74

alle

82

82

83

82

84

82

85

82

V. AUSTRALIË en
OCEANIË
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LIJST V (Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Ierland)

Denemarken ðalle luchthavensÞ

Ierland ðalle luchthavensÞ

2

Prestwick

1

Manchester

Luchthavens van vertrek

Londen

Derde landen

Belfast

Luchthavens van aankomst

3

4

5

6

7

8

41

49

46

41

40

38

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

3

!M6
I. EUROPA
Albanië

alle

Armenië

"M8 zie Azië 3

Bosnië-Herzegovina

alle

18

24

21

18

29

18

Bulgarije

alle

33

41

51

33

47

33

Cyprus

zie Azië

Estland

alle

46

56

52

49

85

44

Faeröereilanden

alle

51

35

44

62

26

36

Georgië

"M8 zie Azië 3

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

3

Gibraltar

0

0

0

0

0

0

Hongarije

alle

8

11

10

8

47

8

IJsland

alle

72

66

66

81

50

59

Kroatië

alle

16

28

20

17

19

17

Letland

alle

19

27

27

20

65

24

Litouwen

alle

36

69

46

38

82

34

Macedonië (voormalige alle
Joegoslavische Republiek)

40

48

45

40

43

37

Maltaa

alle

7

9

8

7

6

6

Moldova

alle

55

42

39

58

88

35

Montenegro

alle

33

46

38

33

36

34

Noorwegen

Ålesund, Bodø, Trondheim,
Alta, Kirkenes

85

90

90

90

46

73

Bergen

77

81

83

83

45

51

Kristiansand

69

76

77

77

22

51

Oslo

76

83

83

82

17

59

Stavanger

74

77

81

81

35

47

Bydgoszcz, Gdansk, Kraków,
Rzeszów, Wroclaw

35

44

41

38

49

33

Polen
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!M6
LIJST V (Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Ierland) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

Poznan

15

20

18

16

65

13

Szczécin

0

0

0

0

0

0

Warszawa (Warschau)

27

35

32

30

74

25

Roemenië

alle

32

39

36

33

57

32

Rusland

Gorki, Kujbychev, Perm,
Rostow, Wolgograd

49

52

52

52

79

48

St. Petersburg

30

32

32

32

58

29

Moskou, Orel, Voronezh

49

58

52

51

87

49

Irkoetsk, Kirensk, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Chabarowsk, Wladiwostok

76

82

80

78

95

74

Omsk, Sverdlovsk

71

75

75

73

93

69

Servië

alle

19

24

21

20

31

19

Slowakije

Bratislava

0

0

0

0

0

0

Kosice, Presov

32

21

38

33

38

31

Slovenië

alle

11

15

13

11

25

10

Tsjechische Republiek

Ostrava

22

31

27

23

27

21

Prague

9

14

12

10

12

9

I. EUROPA (vervolg)

Turkije (Europees)

alle

Turkije (Aziatisch

Adana, Afyon, Antalya, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun,
Kastamonoe, Konya, Malatya, Samsoen, Trebizonde
(Trabson)

21

23

21

20

22

20

Agri, Diyarbakir, Ezoeroem,
Kars, Van

30

34

32

30

34

30

Akhisar, Ankara, Balikesir,
Bandirma, Boersa, Koetahya,
Zongoeldak

16

19

18

16

19

17

Izmir

16

18

17

15

18

16

Wit-Rusland

alle

40

49

46

43

82

38

Zwitserland

Bazel

0

0

0

0

0

0

Bern

4

8

6

4

10

4

Genève

1

1

1

1

4

0

Zurich

2

4

2

2

3

2

Algiers

15

20

17

15

16

16

Annaba, Constantine

23

28

26

23

21

23

El Golea

33

41

36

33

33

34

Angola

alle

80

86

83

80

70

79

Benin

alle

61

67

64

61

54

61

!B
II. AFRIKA
Algerije
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!B
LIJST V (Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Ierland) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

II. AFRIKA (vervolg)
Boeroendi

alle

54

58

57

55

59

54

Botswana

alle

68

72

70

68

72

68

Burkina Faso

alle

43

48

46

43

41

42

Centraalafrikaanse Republiek

alle

66

72

69

65

63

75

Comoren

alle

65

69

67

65

69

64

Djibouti

alle

49

53

51

49

53

48

Egypte

alle

18

21

19

18

21

18

Ethiopië

alle

45

47

49

45

49

44

Gabon

alle

74

72

78

74

70

74

Gambia

alle

28

21

30

31

25

27

Ghana

alle

61

67

64

61

54

61

Guinee

alle

39

43

41

43

33

39

Guinee-Bissau

alle

39

43

41

43

33

39

Guinee (Equatoriaal)

alle

77

84

81

77

73

77

Ivoorkust

alle

61

67

64

61

54

61

Kaapverdië

alle

28

31

30

31

25

27

Kameroen

alle

74

82

78

74

70

74

Kenia

alle

56

60

58

56

60

55

Kongo

alle

78

85

82

78

67

78

Lesotho

alle

68

72

70

68

72

68

Liberia

alle

39

43

41

43

33

39

Libië

Benghasi

24

29

26

24

25

24

Sebha

41

49

45

41

33

41

Tripoli

28

35

31

28

18

28

Madagascar

alle

65

69

67

65

69

64

Malawi

alle

59

64

62

60

64

59

Mali

alle

43

48

46

43

41

42

Marokko

Casablanca

12

15

14

15

20

12

Fès, Rabat

12

15

"C2 15
3

15

11

12

Ifni

28

33

30

32

24

27

Tanger, Tetoean

0

0

0

0

0

0

Mauretanië

alle

28

31

30

31

25

27

Mauritius

alle

65

69

67

65

69

64

Mozambique

alle

65

69

67

66

69

65

Namibië

alle

68

72

70

68

72

68

Niger

alle

43

48

46

43

41

42
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!B
LIJST V (Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Ierland) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

II. AFRIKA (vervolg)
Nigeria

alle

61

67

64

61

54

61

Oeganda

alle

54

58

57

55

59

54

Rwanda

alle

54

58

57

55

59

54

São Tomé en Prince (ei- alle
landen)

77

84

81

77

73

77

Senegal

alle

28

31

30

31

25

27

Seychellen

alle

65

69

67

65

69

64

Sierra Leone

alle

39

43

41

43

33

39

St. Helena

alle

77

84

81

77

73

77

Soedan

alle

41

45

43

41

45

40

Somalië

alle

56

60

58

56

61

55

Swaziland

alle

68

72

70

68

72

68

Tanzania

alle

59

64

62

60

64

59

Togo

alle

61

67

64

61

54

61

Tsjaad

alle

71

79

75

70

56

70

Tunisië

Djerba

22

28

25

22

28

22

Tunis

11

15

13

11

18

11

Zaïre

alle

78

85

82

78

67

78

Zambia

alle

64

68

67

65

69

64

Zimbabwe

alle

64

68

67

65

69

64

Zuid-Afrika (Republiek) alle

68

72

70

68

72

68

Edmonton, Vancouver, Winnipeg

89

85

87

92

74

85

Gander, Moncton

75

68

71

77

56

76

Halifax, Montreal, Ottawa,
Quebec, Toronto

81

76

79

84

64

76

Verenigde Staten van Akron, Albany, Atlanta, BalAmerika
timore, Boston, Buffalo,
Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville,
Kansas City, New Orleans,
Lexington, Louisville,
Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New
York, Philadelphia, Pittsburg,
St. Louis, Washington

80

75

76

82

65

81

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles,
Oklahoma, Phoenix, Portland,
Salt Lake City, San Francisco, Seattle

86

82

84

87

74

87

Anchorage, Fairbanks, Juneau

83

89

86

83

89

82

III. AMERIKA
1. Noord-Amerika
Canada
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LIJST V (Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Ierland) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

Honolulu

94

91

93

96

84

94

Miami

85

85

83

86

73

85

Puerto Rico

82

84

80

84

68

86

alle

85

80

81

90

67

75

Bahama-eilanden

alle

78

80

77

80

65

83

Belize

alle

81

83

80

83

71

84

Bermudaeilanden

alle

78

80

77

80

65

83

Costa Rica

alle

81

83

80

83

71

84

Cuba

alle

81

83

80

83

71

84

Curaçao

alle

71

77

74

71

68

71

Dominicaanse Repu- alle
bliek

78

80

77

80

65

83

El Salvador

alle

81

83

80

83

71

84

Guatemala

alle

81

83

80

83

71

84

Haïti

alle

78

80

77

80

65

83

Honduras

alle

81

83

80

83

71

84

Jamaica

alle

81

873

80

83

71

84

Mexico

alle

85

83

84

87

76

86

Nicaragua

alle

81

83

80

83

71

84

Panama

alle

81

83

80

83

71

84

Virginische eilanden

zie West-Indië

West-Indië

alle

71

77

74

71

68

71

Argentinië

alle

71

75

73

71

69

71

Aruba

alle

71

77

74

71

68

71

Bolivia

alle

71

75

73

71

69

71

Brazilië

alle

71

77

74

71

68

71

Chili

alle

71

75

73

71

69

71

Colombia

alle

71

77

74

71

68

71

Ecuador

alle

71

77

74

71

68

71

Guyana

alle

71

77

74

71

68

71

Paraguay

alle

71

75

75

71

69

71

Peru

alle

71

77

74

71

68

71

Suriname

alle

71

77

74

71

68

71

Trinidad en Tobago

alle

71

77

74

71

68

71

Uruguay

alle

71

75

75

71

69

71

III. AMERIKA (vervolg)

Groenland
2. Midden-Amerika

3. Zuid-Amerika
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!B
LIJST V (Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Ierland) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

alle

71

77

74

71

68

71

alle

40

42

42

40

50

41

Arabische Republiek Je- alle
men

46

50

48

46

46

45

Armenië

alle

21

24

23

22

40

20

Azerbeidzjan

alle

21

24

23

22

40

20

Bahrein

alle

37

41

40

38

38

37

Bangladesh

alle

40

42

42

40

50

41

Bhoetan

zie Nepal

Birma

zie Myanmar

Brunei

zie Maleisië

China

alle

59

62

61

60

69

59

Cyprus

alle

1

2

1

1

2

1

Filippijnen

alle

73

76

75

73

76

72

Georgië

alle

21

24

23

22

40

20

Hong-Kong

alle

73

76

75

73

76

72

India

alle

40

42

42

40

50

41

Indonesië

alle

73

76

75

73

76

72

Iran

alle

21

24

23

22

40

20

Irak

alle

21

24

23

22

40

20

Israël

alle

19

21

20

19

19

18

Japan

alle

78

81

80

78

81

78

Jordanië

alle

20

23

21

20

19

19

Kampoetsjea

alle

55

58

57

56

58

55

Katar

alle

37

41

40

38

38

37

Kazachstan

alle

67

72

70

69

84

65

Kirgizië

alle

67

72

70

69

84

65

Koeweit

alle

21

24

23

22

40

20

Korea (Noord)

alle

73

76

75

73

76

72

Korea (Zuid)

alle

73

76

75

73

76

72

Laos

alle

55

58

57

56

58

55

Libanon

alle

18

20

19

18

19

16

Macao

alle

73

76

75

73

76

72

Malediven

alle

55

59

57

55

55

56

Maleisië

alle

73

76

75

73

76

72

Maskate en Oman

alle

49

53

51

49

47

48

III. AMERIKA (vervolg)
Venezuela
!M8
IV. AZIË
Afghanistan
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LIJST V (Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Ierland) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

IV. AZIË (vervolg)
Mongolië

alle

76

82

80

78

95

74

Myanmar

alle

55

58

57

56

58

55

Nepal

alle

40

42

42

40

50

41

Oezbekistan

alle

67

72

70

69

84

65

Oman

zie Maskate en Oman

Pakistan

alle

40

42

40

40

50

41

Saoedi-Arabië

alle

37

41

40

38

42

37

Singapore

alle

73

76

75

73

76

72

Sri Lanka

alle

55

59

57

55

55

56

Syrië

alle

20

23

21

20

19

19

Tadzjikistan

alle

20

23

21

20

23

19

Taiwan

alle

73

76

75

73

76

72

Thailand

alle

55

58

57

56

58

55

Turkmenistan

alle

67

72

70

69

84

65

Verenigde Arabische
Emiraten

alle

37

41

40

38

42

37

Vietnam

alle

55

58

57

56

58

55

alle

74

77

76

74

78

74

V. AUSTRALIË EN
OCEANIË
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!B
LIJST VI (Griekenland)

3

4

5

6

7

66

53

50

49

53

Saloniki

2

Rhodos

1

Kerkyra ðCorfuÞ

Luchthavens van vertrek

Iraklion ðKretaÞ

Derde landen

Athene

Luchthavens van aankomst

!M6
I. EUROPA
Albanië

alle

Armenië

"M8 zie Azië 3

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

Bosnië-Herzegovina

alle

15

12

12

11

12

Bulgarije

alle

29

18

17

16

63

Cyprus

zie Azië

Estland

alle

40

36

35

35

36

Faeröereilanden

alle

12

11

12

10

11

Georgië

"M8 zie Azië 3

Gibraltar

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

Hongarije

alle

24

20

28

19

27

IJsland

alle

26

24

24

23

24

Kroatië

alle

62

49

46

45

49

Letland

alle

40

36

35

35

36

Litouwen

alle

40

36

35

35

36

Macedonië (voormalige
alle
Joegoslavische Republiek)

35

28

26

26

28

Malta

alle

18

15

14

14

15

Moldavië

alle

48

44

43

43

44

Montenegro

alle

9

8

7

7

8

Noorwegen

Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes

9

8

9

5

3

Bergen

14

13

14

13

14

Kristiansand

5

5

5

5

5

Oslo

5

4

5

4

5

Stavanger

10

9

10

9

10

Oekraïne

alle

40

36

35

35

36

Polen

Bydgoszcz, Gdansk, Kraków,
Rzeszów, Wroclaw

25

22

22

22

22

Poznan

11

10

10

9

10

Szczécin

0

0

0

0

0
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LIJST VI (Griekenland) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

Warszawa (Warschau)

22

20

19

19

20

Roemenië

alle

54

38

36

35

39

Rusland

Gorki, Kujbychev, Perm,
Rostow, Wolgograd

50

46

45

45

46

St. Petersburg

35

32

31

31

32

Moskou, Orel, Voronezh

42

39

38

38

39

Irkoetsk, Kirensk, Krasnoyarsk,
Novosibirsk, Chabarowsk, Wladiwostok

71

67

66

66

67

Omsk, Sverdlovsk

58

55

54

54

55

Servië

alle

68

55

53

51

55

Slowakije

Bratislava

0

0

0

0

0

Kosice, Presov

28

25

33

24

32

Slovenië

alle

27

19

18

18

43

Tsjechische Republiek

Ostrava

19

16

22

15

22

Praag

7

6

9

6

8

I. EUROPA (vervolg)

Turkije (Europees)

alle

Turkije (Aziatisch)

Adana, Afyon, Antalya, Elâzig,
Gaziantep, Iskenderun, Kastamonoe, Konya, Malatya, Samsoen, Trebizonde (Trabson)

51

42

40

40

63

Agri, Diyarbakir, Ezoeroem,
Kars, Van

69

58

56

56

62

Akhisar, Ankara, Balikesir,
Bandirma, Bursa, Koetahya,
Zongoeldak

50

39

38

37

67

Izmir

49

37

36

35

36

Wit-Rusland

alle

34

30

29

29

30

Zwitserland

Bazel

0

0

0

0

0

Bern

14

12

12

11

12

Genève

1

0

0

0

0

Zurich

4

4

4

4

4

Algiers

25

22

22

21

22

Annaba, Constantine

26

23

22

22

23

El Golea

40

36

36

35

36

Angola

alle

76

72

72

71

72

Benin

alle

72

68

68

71

68

Boeroendi

alle

91

85

84

83

85

Botswana

alle

95

91

90

90

91

Burkina Faso

alle

66

62

62

61

62

!B
II. AFRIKA
Algerije
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!B
LIJST VI (Griekenland) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

II. AFRIKA (vervolg)
Centraalafrikaanse Republiek

alle

69

65

64

64

65

Comoren

alle

94

90

89

88

90

Djibouti

alle

89

82

80

80

82

Egypte

alle

66

51

49

48

52

Ethiopië

alle

88

80

78

77

80

Gabon

alle

70

66

65

65

66

Gambia

alle

62

59

58

58

59

Ghana

alle

72

68

68

71

68

Guinee

alle

69

66

65

65

66

Guinee-Bissau

alle

69

66

65

65

66

Guinee (Equatoriaal)

alle

80

76

75

74

76

Ivoorkust

alle

72

68

68

71

68

Kaapverdië

alle

62

59

58

58

59

Kameroen

alle

70

66

65

65

66

Kenia

alle

92

86

85

84

86

Kongo

alle

73

70

69

69

70

Lesotho

alle

95

91

90

90

91

Liberia

alle

69

66

65

65

66

Libië

Benghasi

33

29

29

28

29

Sebha

40

36

35

35

36

Tripoli

22

19

19

19

20

Madagascar

alle

94

90

89

88

90

Malawi

alle

93

88

86

86

88

Mali

alle

66

62

62

61

62

Marokko

Casablanca

37

34

34

33

34

Fès, Rabat

38

35

35

34

35

Ifni

46

42

42

41

43

Tanger, Tetoean

0

0

0

0

0

Mauritanië

alle

62

59

58

58

59

Mauritius

alle

94

90

89

88

90

Mozambique

alle

94

90

94

89

90

Namibië

alle

95

91

90

90

91

Niger

alle

66

62

62

61

62

Nigeria

alle

72

68

68

71

68

Oeganda

alle

91

85

84

83

85

Rwanda

alle

91

85

84

83

85
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LIJST VI (Griekenland) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

São Tomé en Principe (ei- alle
landen)

80

76

75

74

76

Senegal

alle

62

59

58

58

59

Seychellen

alle

94

90

89

88

90

Sierra Leone

alle

69

66

65

65

66

St. Helena

alle

80

76

75

74

76

Soedan

alle

86

77

75

74

77

Somalië

alle

92

86

85

84

86

Swaziland

alle

95

91

90

90

91

Tanzania

alle

93

88

86

86

88

Togo

alle

72

68

68

71

68

Tsjaad

alle

61

57

57

56

57

Tunisië

Djerba

23

20

20

20

20

Tunis

11

9

9

9

9

Zaïre

alle

73

70

69

69

70

Zambia

alle

94

90

89

88

90

Zimbabwe

alle

94

90

89

88

90

Zuid-Afrika (Republiek)

alle

95

91

90

90

91

Edmonton, Vancouver, Winnipeg

58

56

55

55

56

Gander, Moncton

31

30

30

30

30

Halifax, Montreal, Ottawa,
Quebec, Toronto

45

48

48

47

48

Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis,
Jacksonville, Kansas City, New
Orleans, Lexington, Louisville,
Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York,
Philadelphia, Pittsburg, St. Louis,
Washington

51

49

48

48

49

Albuquerque, Austin, Billings,
Dallas, Denver, Houston, Las
Vegas, Los Angeles, Oklahoma,
Phoenix, Portland, Salt Lake
City, San Francisco, Seattle

63

61

61

60

61

Anchorage, Fairbanks, Juneau

71

68

68

68

69

Honolulu

74

72

72

72

72

Miami

61

59

59

59

59

Puerto Rico

58

56

56

56

57

alle

19

18

18

18

18

II. AFRIKA (vervolg)

III. AMERIKA
1. Noord-Amerika
Canada

Verenigde Staten van
Amerika

Groenland
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LIJST VI (Griekenland) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

2. Midden-Amerika
III. AMERIKA (vervolg)
Bahama-eilanden

alle

56

53

53

53

54

Belize

alle

61

59

58

58

59

Bermudaeilanden

alle

56

53

53

53

54

Costa Rica

alle

61

59

58

58

59

Cuba

alle

61

59

58

58

59

Curaçao

alle

67

64

64

64

65

Dominicaanse Republiek alle

56

53

53

53

54

El Salvador

alle

61

59

58

58

59

Guatemala

alle

61

59

58

58

59

Haïti

alle

56

53

53

53

54

Honduras

alle

61

59

58

58

59

Jamaica

alle

61

59

58

58

59

Mexico

alle

65

63

63

62

63

Nicaragua

alle

61

59

58

58

59

Panama

alle

61

59

58

58

59

Virginische eilanden

zie West-Indië

West-Indië

alle

3. Zuid-Amerika
Argentinië

alle

68

66

66

66

66

Aruba

alle

67

64

64

64

65

Bolivia

alle

68

66

66

66

66

Brazilië

alle

67

64

64

64

65

Chili

alle

68

66

66

66

66

Colombia

alle

67

64

64

64

65

Ecuador

alle

67

64

64

64

65

Guyana

alle

67

64

64

64

65

Paraguay

alle

68

66

66

66

66

Peru

alle

67

64

64

64

65

Suriname

alle

67

64

64

64

65

Trinidad en Tobago

alle

67

64

64

64

65

Uruguay

alle

68

66

66

66

66

Venezuela

alle

67

64

64

64

65

alle

77

73

72

72

73

Arabische Republiek Jemen alle

80

80

79

78

80

!M8
IV. AZIË
Afghanistan
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LIJST VI (Griekenland) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

IV. AZIË (vervolg)
Armenië

alle

20

18

18

18

18

Azerbeidzjan

alle

20

18

18

18

17

Bahrein

alle

84

74

72

71

74

Bangladesh

alle

77

73

72

72

73

Bhoetan

zie Nepal

Birma

zie Myanmar

Brunei

zie Maleisië

China

alle

78

75

75

74

75

Cyprus

alle

37

28

27

26

28

Filippijnen

alle

92

89

88

87

89

Georgië

alle

20

18

18

18

18

Hong-Kong

alle

64

62

62

62

62

India

alle

77

73

72

72

73

Indonesië

alle

64

62

62

62

62

Iran

alle

20

18

18

18

18

Irak

alle

20

18

18

18

18

Israël

alle

64

51

49

47

51

Japan

alle

82

80

80

80

81

Jordanië

alle

64

51

49

47

51

Kampoetsjea

alle

92

89

88

87

89

Katar

alle

84

74

72

71

74

Kazachstan

alle

55

52

51

50

52

Kirgizië

alle

55

52

51

50

52

Koeweit

alle

20

18

18

18

18

Korea (Noord)

alle

92

89

88

87

89

Korea (Zuid)

alle

92

89

88

87

89

Laos

alle

92

89

88

87

89

Libanon

alle

62

49

47

46

49

Macao

alle

92

89

88

87

89

Malediven

alle

94

90

89

89

90

Maleisië

alle

92

89

88

87

89

Maskate en Oman

alle

88

81

80

79

81

Mongolië

alle

71

67

66

66

67

Myanmar

alle

92

89

88

87

89

Nepal

alle

77

73

72

72

73

Oezbekistan

alle

55

52

51

50

52

Oman

zie Maskate en Oman
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LIJST VI (Griekenland) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

IV. AZIË (vervolg)
Pakistan

alle

77

73

72

72

73

Saoedi-Arabië

alle

84

74

72

71

74

Singapore

alle

92

89

88

87

89

Sri Lanka

alle

94

90

89

89

90

Syrië

alle

59

52

50

49

53

Tadzjikistan

alle

55

52

51

50

52

Taiwan

alle

92

89

88

87

89

Thailand

alle

92

89

88

87

89

Turkmenistan

alle

55

52

51

50

52

Verenigde Arabische Emi- alle
raten

88

81

80

79

81

Vietnam

alle

92

89

88

87

89

V. AUSTRALIË en OCEA- alle
NIË

97

95

94

94

95
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LIJST VII (Spanje)

Palma

Valencia

Sevilla

Santiago de Compostella

2

Madrid

1

Las Palmas

Luchthavens van vertrek

Bilbao

Derde landen

Barcelona

Luchthavens van aankomst

3

4

5

6

7

8

9

10

40

40

19

36

22

36

31

31

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

3

3

3

!M6
I. EUROPA
Albanië

alle

Armenië

"M8 zie Azië 3

Bosnië-Herzegovina alle

28

26

11

20

12

14

17

17

Bulgarije

alle

6

7

3

5

4

5

5

6

Cyprus

zie Azië

Estland

alle

33

29

16

28

26

26

23

26

Faeröereilanden

alle

17

19

8

15

16

16

15

19

Georgië

"M8 zie Azië 3

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

3

3

3

Gibraltar

0

0

0

0

0

0

0

0

Hongarije

alle

28

14

11

21

26

23

18

19

IJsland

alle

43

49

18

37

40

40

40

51

Kroatië

alle

13

13

6

9

10

10

8

8

Letland

alle

33

29

16

28

26

26

23

26

Litouwen

alle

33

32

17

29

33

30

25

28

Macedonië (voormalige Joegoslavische Republiek)

alle

52

39

19

39

52

44

34

34

Malta

alle

9

6

3

6

9

7

5

5

Moldavië

alle

54

47

21

44

53

48

40

40

Montenegro

alle

44

34

16

32

56

36

28

28

Noorwegen

Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes

35

37

20

33

33

32

30

35

Bergen

37

39

20

33

33

33

29

37

Kristiansand

5

5

3

4

4

4

4

5

Oslo

15

17

9

14

14

14

12

15

Stavanger

27

30

14

25

25

25

22

27

alle

42

38

22

35

41

37

40

32

Oekraïne
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LIJST VII (Spanje) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bydgoszcz, Gdansk,
Kraków Rzeszów, Wroclaw

43

38

17

32

38

38

27

32

Poznan

24

21

10

18

21

15

15

18

Szczécin

0

0

0

0

0

0

0

0

Warszawa (Warschau)

31

30

14

27

30

28

22

25

Roemenië

alle

13

11

6

11

13

11

9

9

Rusland

Gorki, Kujbychev, Perm,
Rostow, Wolgograd

60

54

38

52

59

56

48

50

St. Petersburg

43

42

24

38

41

39

34

38

Moskou, Orel, Voronezh

53

62

30

46

50

47

41

45

Irkoetsk, Kirensk, Krasnoyarsk, Novosibirsk,
Chabarowsk, Wladiwostok

82

77

63

75

82

78

72

72

Omsk, Sverdlovsk

71

57

51

64

69

67

60

60

Servië

alle

37

30

15

28

36

31

24

24

Slowakije

Bratislava

0

0

0

0

0

0

0

0

Kosice, Presov

18

16

8

14

18

16

12

13

Slovenië

alle

17

12

5

11

14

12

10

10

Tsjechische Republiek

Ostrava

12

12

6

9

13

12

9

15

Praag

11

10

4

8

10

9

7

8

Turkije (Europees)

alle

10

9

10

9

10

10

12

10

Turkije (Aziatisch)

Adana, Afyon, Antalya,
Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonoe,
Konya, Malatya, Samsoen, Trebizonde (Trabson)

22

28

8

21

23

22

21

21

Agri, Diyarbakir, Erzoeroem, Kars, Van

34

31

23

30

35

32

28

26

Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Boersa,
Koetahya, Zongoeldak

18

15

10

5

18

16

14

13

Izmir

12

10

7

10

13

11

9

9

Wit-Rusland

alle

45

43

23

38

44

41

35

37

Zwitserland

Bazel

0

0

0

0

0

0

0

0

Bern

10

9

9

7

8

8

5

6

Genève

0

0

0

0

0

0

0

0

Zurich

24

20

6

17

20

17

13

14

Algiers

57

33

23

50

100

84

41

30

Annaba, Constantine

67

38

30

44

100

67

68

42

I. EUROPA (vervolg)
Polen

!B
II. AFRIKA
Algerije
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LIJST VII (Spanje) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El Golea

66

52

90

67

100

82

79

47

Angola

alle

92

86

98

93

96

98

85

Benin

alle

75

70

100

77

81

82

85

70

Boeroendi

alle

73

62

100

69

75

72

70

62

Botswana

alle

94

89

100

94

97

97

96

88

Burkina Faso

alle

68

64

100

73

74

76

81

88

Centraalafrikaanse
Republiek

alle

76

69

100

73

81

79

78

67

Comoren

alle

80

75

100

78

83

73

80

73

Djibouti

alle

78

67

100

74

80

77

75

67

Egypte

alle

25

22

100

22

27

25

21

10

Ethiopië

alle

62

56

100

58

60

64

59

54

Gabon

alle

91

84

100

90

97

96

94

81

Gambia

alle

39

39

100

45

42

44

52

43

Ghana

alle

75

70

100

77

81

82

85

70

Guinee

alle

49

49

100

55

54

54

61

51

Guinee-Bissau

alle

49

49

100

55

54

54

61

51

Guinee (Equatoriaal) alle

88

86

100

92

92

93

98

87

Ivoorkust

alle

75

70

100

77

81

82

85

70

Kaapverdië

alle

39

39

100

45

42

44

52

43

Kameroen

alle

91

84

100

90

97

96

94

81

Kenia

alle

71

66

100

68

74

72

69

62

Kongo

alle

93

87

100

94

99

97

97

85

Lesotho

alle

94

89

100

94

97

97

96

88

Liberia

alle

49

49

100

55

54

54

61

51

Libië

Benghasi

36

29

93

30

40

35

28

24

Tripoli

35

25

94

27

41

35

25

21

Madagascar

alle

80

75

100

78

83

73

80

73

Malawi

alle

80

69

100

762

77

75

73

67

Mali

alle

68

64

100

73

74

76

81

88

Marokko

Casablanca

27

28

77

37

30

38

88

35

Fès, Rabat

23

23

83

36

25

33

67

23

Ifni

48

48

58

66

15

62

27

17

Tanger, Tetoean

0

0

0

0

0

0

0

0

Mauritanie

alle

39

39

100

45

42

44

52

43

Mauritius

alle

80

75

100

78

83

73

80

73

Mozambique

alle

80

75

100

78

83

73

80

73

Namibia

alle

94

89

100

94

97

97

96

88

II. AFRIKA (vervolg)
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LIJST VII (Spanje) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II. AFRIKA (vervolg)
Niger

alle

68

64

100

73

74

76

81

88

Nigeria

alle

75

70

100

77

81

82

85

70

Oeganda

alle

73

62

100

69

75

72

70

62

Rwanda

alle

73

62

100

69

75

72

70

62

São Tomé en Prince alle

88

86

100

92

92

93

98

87

Senegal

39

39

100

45

42

44

52

43

Seychellen

alle

80

75

100

78

83

73

80

73

Sierra Leone

alle

49

49

100

55

54

54

61

51

St. Helena

alle

88

86

100

92

92

93

98

87

Soedan

alle

59

53

100

55

58

56

52

56

Somalië

alle

71

66

100

68

74

72

69

62

Swaziland

alle

94

89

100

94

97

97

52

56

Tanzania

alle

80

69

100

72

77

75

73

67

Togo

alle

75

70

100

77

81

82

85

70

Tsjaad

alle

76

68

100

74

68

67

64

55

Tunisië

Djerba

83

58

100

63

100

82

94

54

Tunis

75

49

100

50

100

73

75

34

Zaïre

alle

93

87

100

94

99

97

97

85

Zambia

alle

80

75

100

78

83

73

80

73

Zimbabwe

alle

80

75

100

78

83

73

80

73

Zuid-Afrika (Repu- alle
bliek)

94

89

100

94

97

97

96

88

Edmonton, Vancouver,
Winnipeg

72

70

100

76

69

73

72

70

Gander, Moncton

58

60

100

68

59

63

62

60

Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

58

59

100

58

58

62

62

59

Verenigde Staten Akron, Albany, Atlanta,
van Amerika
Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas
City, New Orleans,
Lexington, Louisville,
Memphis, Milwaukee,
Minneapolis, Nashville,
New York, Philadelphia,
Pittsburg, St. Louis,
Washington

71

70

100

72

70

71

73

71

III. AMERIKA
1. Noord-Amerika
Canada
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LIJST VII (Spanje) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Albuquerque, Austin,
Billings, Dallas, Denver,
Houston, Las Vegas, Los
Angeles, Oklahoma,
Phoenix, Portland, Salt
Lake City, San Francisco, Seattle

75

77

100

80

75

77

75

75

Anchorage, Fairbanks,
Juneau

71

72

100

77

74

71

73

71

Honolulu

77

82

100

85

81

83

82

82

Miami

69

70

100

73

67

70

68

68

Puerto Rico

56

57

100

57

53

56

58

58

alle

67

76

100

73

67

68

67

82

Bahama-eilanden alle

56

57

100

57

53

56

58

58

Belize

alle

53

53

100

57

52

56

58

58

Bermudeilanden

alle

56

57

100

57

53

56

58

58

Costa Rica

alle

53

53

100

57

52

56

58

58

Cuba

alle

51

53

100

57

52

56

58

58

Curaçao

alle

53

53

100

57

52

56

58

58

Dominicaanse
Republiek

alle

53

53

100

57

52

56

58

58

El Salvador

alle

53

53

100

57

52

56

58

58

Guatemala

alle

56

57

100

57

53

56

58

58

Haïti

alle

56

57

100

57

53

56

58

58

Honduras

alle

53

53

100

57

52

56

58

58

Jamaica

alle

53

53

100

57

52

56

58

58

Mexico

alle

58

43

100

45

44

45

45

45

Nicaragua

alle

53

53

100

57

52

56

58

58

Panama

alle

56

57

100

57

53

56

58

58

alle

53

53

100

57

52

56

58

58

Argentinië

alle

79

80

100

83

79

82

86

82

Aruba

alle

32

32

100

33

31

33

30

30

Bolivia

alle

79

80

100

83

79

82

86

82

Brazilië

alle

79

80

100

78

76

77

82

76

Chili

alle

79

80

100

83

79

82

86

82

Colombia

alle

74

74

100

78

76

77

82

76

Ecuador

alle

74

74

100

78

76

77

82

76

III. AMERIKA (vervolg)

Groenland
2. Midden-Amerika

Virginische eilan- zie West-Indië
den
West-Indië
3. Zuid-Amerika
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!B
LIJST VII (Spanje) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III. AMERIKA (vervolg)
Guyana

alle

74

74

100

78

76

77

82

76

Paraguay

alle

79

80

100

83

79

82

86

82

Peru

alle

74

74

100

78

76

77

82

76

Surinam

alle

74

74

100

78

76

77

82

76

Trinidad en Toba- alle
go

74

74

100

78

76

77

82

76

Uruguay

alle

79

80

100

83

79

82

86

82

Venezuela

alle

74

74

100

78

76

77

82

76

alle

69

65

56

64

70

69

63

60

Arabische Republiek alle
Jemen

56

51

100

53

59

56

53

49

Armenië

alle

21

18

13

17

21

19

16

16

Azerbeidzjan

alle

21

18

13

17

21

19

16

16

Bahrein

alle

54

48

38

47

54

50

45

43

Bangladesh

alle

69

65

56

64

70

69

63

60

Bhoetan

zie Nepal

Birma

zie Myanmar

Brunei

zie Maleisië

China

alle

64

61

54

61

65

62

60

59

Cyprus

alle

17

15

11

14

18

16

14

13

Filippijnen

alle

76

64

57

63

67

65

62

62

Georgië

alle

21

18

13

17

21

19

16

16

Hong-Kong

alle

76

64

57

63

67

65

62

62

India

alle

69

65

56

64

70

69

63

60

Indonesië

alle

76

64

57

63

67

65

62

62

Iran

alle

21

18

13

17

21

19

16

16

Irak

alle

21

18

13

17

21

19

16

16

Israël

alle

27

24

18

24

29

26

23

21

Japan

alle

88

75

69

75

79

88

74

73

Jordanië

alle

28

25

19

25

30

27

24

22

Kampoetsjea

alle

77

73

68

73

71

76

72

70

Katar

alle

54

48

38

47

54

50

45

43

Kazachstan

alle

38

35

29

35

38

37

34

33

Kirgizië

alle

38

35

29

35

38

37

34

33

Koeweit

alle

21

18

13

17

21

19

16

16

Korea (Noord)

alle

76

64

57

63

67

65

62

62

!M8
IV. AZIË
Afghanistan
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LIJST VII (Spanje) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IV. AZIË (vervolg)
Korea (Zuid)

alle

76

64

57

63

67

65

62

62

Laos

alle

77

73

68

73

71

76

72

70

Libanon

alle

26

23

17

23

28

25

22

20

Macao

alle

76

64

57

63

67

65

62

62

Malediven

alle

74

70

100

70

75

73

70

66

Maleisië

alle

76

64

57

63

67

65

62

62

Maskate en Oman

alle

57

52

45

51

58

55

50

47

Mongolië

alle

69

67

58

65

69

68

64

63

Myanmar

alle

77

73

68

73

71

76

72

78

Nepal

alle

69

65

56

64

70

69

63

60

Oezbekistan

alle

38

35

29

35

38

37

34

33

Oman

zie Maskate en Oman

Pakistan

alle

69

65

56

64

70

69

63

60

Saoedi-Arabië

alle

54

48

38

47

54

50

45

43

Singapore

alle

76

64

57

63

67

65

62

62

Sri Lanka

alle

74

70

100

70

75

73

70

66

Syrië

alle

28

25

19

25

30

27

24

22

Tadzjikistan

alle

38

35

29

35

38

37

34

33

Taiwan

alle

76

64

57

63

67

65

62

62

Thaïlande

alle

77

73

68

73

71

76

72

70

Turkmenistan

alle

38

35

29

35

38

37

34

33

Verenigde Arabische alle
Emiraten

57

52

45

51

58

55

50

47

Vietnam

alle

77

73

68

73

71

76

72

70

V. AUSTRALIË EN alle
OCEANIË

85

82

82

83

86

85

83

80
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LIJST VIII (Portugal)

2

Porto

1

Lissabon

Luchthavens van vertrek
Funchal

Derde landen

Ponta Delgada

Luchthavens van aankomst

3

4

5

6

5

7

5

8

!M6
I. EUROPA
Albanië

alle

Armenië

"M8 zie Azië 3

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

Bosnië-Herzegovina

alle

11

15

9

17

Bulgarije

alle

11

11

12

11

Cyprus

zie Azië

Estland

alle

15

19

14

21

Faeröer-eilanden

alle

11

14

11

15

Georgië

"M8 zie Azië 3

Gibraltar

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

0

0

0

0

Hongarije

alle

12

17

11

18

IJsland

alle

31

36

34

40

Kroatië

alle

5

7

4

8

Letland

alle

156

19

14

21

Litouwen

alle

15

19

14

21

Macedonië (voormalige Joego- alle
slavische Republiek)

9

12

8

13

Malta

alle

3

4

2

4

Moldavië

alle

28

38

26

39

Montenegro

alle

9

13

8

14

Noorwegen

Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta,
Kirkenes

24

30

24

32

Bergen

12

15

12

17

Kristiansand

31

4

3

5

Oslo

7

9

7

10

Stavanger

7

10

7

11

Oekraïne

alle

23

30

2

32

Polen

Bydgoszcz, Gdansk, Kraków
Rzeszów, Wroclaw

4

5

3

6

Poznan

4

6

4

7

Szczécin

0

0

0

0

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 584
!M6
LIJST VIII (Portugal) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

Warszawa (Warschau)

11

15

10

16

Roemenië

alle

28

28

19

30

Rusland

Gorki, Kujbychev, Perm, Rostow,
Wolgograd

39

50

37

49

St. Petersburg

21

26

20

28

Moskou, Orel, Voronezh

34

43

32

44

Irkoetsk, Kirensk, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Chabarowsk, Wladiwostok

63

71

59

72

Omsk, Sverdlovsk

51

57

48

60

Servië

alle

16

23

14

24

Slowakije

Bratislava

0

0

0

0

Kosice, Presov

11

11

6

12

Slovenië

alle

5

7

4

8

Tsjechische Republiek

Ostrava

7

9

7

10

Praag

5

7

4

8

Turkije (Europees)

alle

5

6

4

6

Turkije (Aziatisch)

Adana, Afyon, Antalya, Elâzig, Gaziantep, Iskenderoen, Kastamonoe,
Konya, Malatya, Samsoen, Trebizonde (Trabson)

5

7

8

7

Agri, Diyarbakir, Erzoeroem, Kars,
Van

22

27

20

27

Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Boersa, Koetahya, Zongoeldak

10

13

9

13

Izmir

7

8

6

9

Wit-Rusland

alle

21

17

19

19

Zwitserland

Bazel

0

0

0

0

Bern

3

5

3

5

Genève

0

0

0

0

Zürich

8

12

7

14

Algiers

15

28

12

27

Annaba, Constantine

21

32

16

32

El Golea

42

58

29

53

Angola

alle

91

88

77

84

Benin

alle

83

89

57

83

Boeroendi

alle

92

66

79

64

Botswana

alle

92

84

82

82

Burkina Faso

alle

66

71

50

66

I. EUROPA (vervolg)

!B
II. AFRIKA
Algerije
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LIJST VIII (Portugal) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

II. AFRIKA (vervolg)
Centraalafrikaanse Republiek

alle

92

66

79

64

Comoren

alle

81

78

81

76

Djibouti

alle

96

70

83

68

Egypte

alle

18

21

18

20

Ethiopië

alle

95

55

82

53

Gabon

alle

86

88

70

85

Gambia

alle

75

53

55

48

Ghana

alle

83

89

57

83

Guinee

alle

78

61

59

55

Guinee-Bissau

alle

78

61

59

55

Guinee (Equatoriaal)

alle

89

81

77

78

Ivoorkust

alle

83

89

57

83

Kaapverdië

alle

75

53

55

48

Kameroen

alle

86

88

70

85

Kenia

alle

62

66

55

64

Kongo

alle

90

87

74

83

Lesotho

alle

92

84

82

82

Liberia

alle

83

89

57

83

Libië

Benghasi

20

26

17

25

Tripoli

16

23

13

24

Madagascar

alle

81

78

81

76

Malawi

alle

94

68

82

68

Mali

alle

66

71

50

66

Marokko

Casablanca

100

50

52

34

Fès, Rabat

100

36

61

26

Ifni

60

79

40

65

Tanger, Tetoean

0

0

0

0

Mauretanië

alle

75

53

55

48

Mauritius

alle

81

78

81

76

Mozambique

alle

81

78

81

76

Namibië

alle

92

84

82

82

Niger

alle

66

71

50

66

Nigeria

alle

83

89

57

83

Oeganda

alle

92

66

79

64

Rwanda

alle

92

66

79

64

São Tomé en Principe (eilanden)

alle

89

81

77

78

Senegal

alle

75

53

55

48
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LIJST VIII (Portugal) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

II. AFRIKA (vervolg)
Seychellen

alle

81

78

81

76

Sierra Leone

alle

78

61

59

55

St. Helena

alle

89

81

77

78

Soedan

alle

46

51

39

50

Somalië

alle

62

66

55

64

Swaziland

alle

93

84

82

82

Tanzania

alle

94

68

82

68

Togo

alle

83

89

57

83

Tsjaad

alle

67

71

54

68

Tunisië

Djerba

58

49

43

48

Tunis

55

39

42

39

Zaïre

alle

90

87

74

83

Zambia

alle

93

78

81

76

Zimbabwe

alle

81

78

81

76

Zuid-Afrika (Republiek)

alle

92

84

82

82

Edmonton, Vancouver, Winnipeg

90

51

100

50

Gander, Moncton

77

67

100

65

Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec,
Toronto

84

74

100

65

Verenigde Staten van Ame- Akron, Albany, Atlanta, Baltimore,
rika
Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit,
Indianapolis, Jacksonville, Kansas
City, New Orleans, Lexington,
Louisville, Memphis, Milwaukee,
Minneapolis, Nashville, New York,
Philadelphia, Pittsburg, St. Louis,
Washington

84

74

100

73

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas,
Los Angeles, Oklahoma, Phoenix,
Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle

88

82

100

81

Anchorage, Fairbanks, Juneau

92

62

100

61

Honolulu

96

90

100

88

Miami

92

79

100

77

Puerto Rico

100

70

100

76

alle

73

72

100

79

Bahama-eilanden

alle

100

70

100

76

Belize

alle

100

84

100

82

Bermudaeilanden

alle

100

70

100

76

III. AMERIKA
1. Noord-Amerika
Canada

Groenland
2. Midden-Amerika
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LIJST VIII (Portugal) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

III. AMERIKA (vervolg)
Costa Rica

alle

100

84

100

82

Cuba

alle

100

84

100

82

Curaçao

alle

100

84

100

82

Dominicaanse Republiek

alle

100

70

100

76

El Salvador

alle

100

84

100

82

Guatemala

alle

100

84

100

82

Haïti

alle

100

70

100

76

Honduras

alle

100

84

100

82

Jamaica

alle

100

84

100

82

Mexico

alle

100

85

100

82

Nicaragua

alle

100

84

100

82

Panama

alle

100

84

100

82

Virginische eilanden

zie West-Indië

West-Indië

alle

100

84

100

82

Argentinië

alle

97

86

94

83

Aruba

alle

100

84

100

82

Bolivia

alle

97

86

94

83

Brazilië

alle

95

82

89

80

Chili

alle

97

86

94

83

Colombia

alle

95

82

89

80

Ecuador

alle

95

82

89

80

Guyana

alle

95

82

89

80

Paraguay

alle

97

86

94

83

Peru

alle

95

82

89

80

Suriname

alle

95

82

89

80

Trinidad en Tobago

alle

95

82

89

80

Uruguay

alle

97

86

94

83

Venezuela

alle

95

82

89

80

Afghanistan

alle

55

60

51

61

Arabische Republiek Jemen

alle

45

49

40

49

Armenië

alle

15

18

14

18

Azerbeidzjan

alle

15

18

14

18

Bahrein

alle

37

43

34

43

Bangladesh

alle

55

60

51

61

3. Zuid-Amerika

!M8
IV. AZIË
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LIJST VIII (Portugal) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

IV. AZIË (vervolg)
Bhoetan

zie Nepal

Birma

zie Myanmar

Brunei

zie Maleisië

China

alle

55

58

52

59

Cyprus

alle

10

12

8

12

Filippijnen

alle

57

62

56

62

Georgië

alle

15

18

14

18

Hong-Kong

alle

57

62

56

62

India

alle

55

60

51

61

Indonesië

alle

57

62

56

62

Iran

alle

15

18

14

18

Irak

alle

15

18

14

18

Israël

alle

20

29

17

23

Japan

alle

60

64

57

64

Jordanië

alle

21

30

18

24

Kampoetsjea

alle

66

61

62

70

Katar

alle

37

43

34

43

Kazachstan

alle

29

32

26

32

Kirgizië

alle

29

32

26

32

Koeweit

alle

15

18

14

18

Korea (Noord)

alle

57

62

56

62

Korea (Zuid)

alle

57

62

56

62

Laos

alle

66

61

62

70

Libanon

alle

19

28

16

22

Macao

alle

57

62

56

62

Malediven

alle

63

67

59

67

Maleisië

alle

57

62

56

62

Maskate en Oman

alle

55

60

51

61

Mongolië

alle

58

64

55

64

Myanmar

alle

66

61

62

70

Nepal

alle

55

60

51

61

Oezbekistan

alle

29

32

26

32

Oman

zie Maskate en Oman

Pakistan

alle

55

60

51

61

Saoedi-Arabië

alle

37

43

34

43

Singapore

alle

57

62

56

62

Sri Lanka

alle

65

68

60

68
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!M8
LIJST VIII (Portugal) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

IV. AZIË (vervolg)
Syrië

alle

21

30

18

24

Tadzjikistan

alle

29

32

26

32

Taiwan

alle

57

62

56

62

Thailand

alle

66

61

62

70

Turkmenistan

alle

29

32

26

32

Verenigde Arabische Emiraten alle

55

60

51

61

Vietnam

alle

66

61

62

70

V. AUSTRALIË EN OCEANIË alle

81

83

77

82
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!A1
LIJST IX (Zweden)

2

Stockholm

1

Norrköping

Luchthavens van vertrek

Malmö

Derde landen

Gothenburg

Luchthavens van aankomst

3

4

5

6

77

88

88

85

7

!B
I. EUROPA
Albanië

alle

Armenië

"M8 zie Azië 3

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

Bosnië-Herzegovina

alle

48

60

87

80

Bulgarije

alle

80

92

89

86

Cyprus

zie Azië

Estland

alle

48

48

73

92

Faeröer-eilanden

alle

32

28

28

27

Georgië

"M8 zie Azië 3

Gibraltar

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

0

0

0

0

Hongarije

alle

72

69

86

77

IJsland

alle

60

54

67

65

Kroatië

alle

43

53

81

77

Letland

alle

63

83

71

75

Litouwen

alle

45

67

67

92

Macedonië (voormalige
alle
Joegoslavische Republiek)

80

92

91

88

Malta

alle

4

4

4

4

Moldavië

alle

82

90

87

89

Montenegro

alle

55

44

85

85

Noorwegen

Ålesund

11

9

13

14

Bergen

93

59

56

54

Kristiansand

67

38

42

34

Oslo

36

18

20

15

Stavanger

79

51

52

41

Kiev

77

89

82

87

Lvov, Odessa, Simferopol

85

91

88

88

Bodø, Trondheim
Alta, Kirkenes
!A1

Oekraïne
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!A1
LIJST IX (Zweden) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

Bydgoszcz, Gdansk Rzeszów,
Wroclaw

44

64

64

50

Kraków,

66

83

79

73

Szczécin

0

0

0

0

Warszawa (Warschau)

58

74

70

67

Bukarest

81

91

86

85

alle andere

78

97

84

39

Gorki, Kujbychev, Perm

87

94

90

98

Rostow, Wolgograd

73

59

92

95

St-Petersburg

85

85

85

97

Chabarowsk, Wladiwostok

84

85

88

90

Omsk, Sverdlovsk

86

87

92

95

alle

78

92

83

83

0

0

0

0

Kosice, Presov

68

86

85

78

Slovenië

alle

43

52

81

71

Tsjechische Republiek

Brno

24

32

71

21

Ostrava

69

86

85

78

Praag

12

17

11

97

Turkije (Europees)

alle

9

10

90

89

Turkije (Aziatisch)

Adana, Afyon, Antalya, Elâzig,
Gaziantep, Iskenderoen, Kastamonoe, Konya, Malatya, Samsoen, Trebizonde (Trabson)

32

34

93

93

Agri, Diyarbakir, Erzoeroem,
Kars, Van

89

86

91

94

Akhisar, Ankara, Balikesir,
Bandirma, Boersa, Koetahya,
Zongoeldak

85

94

90

93

Wit-Rusland

alle

72

86

87

80

Zwitserland

Bazel

0

0

0

0

Bern

5

6

5

4

Genève

8

8

6

6

Zürich

6

4

3

2

Algiers

11

12

5

10

I. EUROPA (vervolg)
Polen

Roemenië

Rusland

Moskou, Orel
Voronezh
Irkoetsk, Kirensk
Krasnoyarsk, Novosibirsk

Servië

Slowaakse Federatieve Re- Bratislava
publiek

II. AFRIKA
Algerije

7

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 592
!A1
LIJST IX (Zweden) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

Annaba, Constantine

10

11

10

9

El Golea

34

34

32

31

Angola

alle

65

68

65

64

Benin

alle

58

61

56

56

Boeroendi

alle

56

58

59

55

Botswana

alle

58

61

56

56

Burkina Faso

alle

56

59

54

53

Centraalafrikaanse Republiek

alle

50

53

49

48

Comoren

alle

65

67

64

64

Djibouti

alle

22

23

22

22

Egypte

alle

22

23

22

22

Ethiopië

alle

48

51

48

48

Gabon

alle

58

61

57

56

Gambia

alle

26

27

25

36

Ghana

alle

58

61

56

56

Guinee

alle

51

53

49

48

Guinee-Bissau

alle

51

53

49

48

Guinee Equatoriaal

alle

57

60

57

53

Ivoorkust

alle

58

61

56

56

Kaapverdië

alle

26

27

25

36

Kameroen

alle

58

61

57

56

Kenia

alle

57

60

57

53

Kongo

alle

63

66

62

61

Lesotho

alle

58

61

56

56

Liberia

alle

51

53

49

48

Libië

Benghazi, Tripolis

14

18

16

16

Sebha

32

28

29

27

Madagascar

alle

65

67

64

64

Malawi

alle

57

60

57

53

Mali

alle

56

59

54

53

Marokko

Tanger, Tetoean

0

0

0

0

alle andere

10

10

9

9

Mauretanië

alle

26

27

25

36

Mauritius

alle

65

67

64

64

Mozambique

alle

65

67

64

64

Namibia

alle

58

61

56

56

Niger

alle

56

59

54

53

II. AFRIKA (vervolg)

7
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!A1
LIJST IX (Zweden) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

II. AFRIKA (vervolg)
Nigeria

alle

58

61

56

56

Oeganda

alle

56

58

59

55

Rwanda

alle

56

58

59

55

São Tomé-en-Principe (ei- alle
landen)

51

53

49

48

Senegal

alle

26

27

25

36

Seychellen

alle

65

67

64

64

Sierra Leone

alle

51

53

49

48

St. Helena

alle

51

53

49

48

Soedan

alle

42

45

42

42

Somalië

alle

57

60

57

53

Swaziland

alle

58

61

56

56

Tanzania

alle

57

60

57

53

Togo

alle

58

61

56

56

Tsjaad

alle

56

59

54

53

Tunisië

Djerba

11

12

10

10

Tunis
Zaïre

alle

63

66

62

61

Zambia

alle

65

67

64

64

Zimbabwe

alle

65

67

64

64

Zuid-Afrika (Republiek)

alle

70

75

72

71

Edmonton, Vancouver, Winnipeg

84

83

81

80

Halifax, Montreal, Ottawa,
Quebec, Toronto

74

74

71

69

Groenland

alle

78

75

73

71

Verenigde Staten van
Amerika

Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis,
Jacksonville, Kansas City, New
Orleans, Lexington, Louisville,
Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York,
Philadelphia, Pittsburg, St. Louis,
Washington

74

74

70

68

Albuquerque, Austin, Billings,
Dallas, Denver, Houston, Las
Vegas, Los Angeles, Oklahoma,
Phoenix, Portland, Salt Lake
City, San Francisco, Seattle

59

62

60

59

Anchorage, Fairbanks, Juneau

86

81

84

83

Honolulu

87

87

85

85

III. AMERIKA
1. Noord-Amerika
Canada

7
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!A1
LIJST IX (Zweden) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

Miami

78

78

74

74

Puerto Rico

76

75

72

72

Bahama-eilanden

alle

53

54

51

50

Belize

alle

61

61

59

58

Bermudaeilanden

alle

53

54

51

50

Costa Rica

alle

61

61

59

58

Cuba

alle

61

61

59

58

Curaçao

alle

58

59

56

56

Dominicaanse Republiek alle

53

54

51

50

El Salvador

alle

61

61

59

68

Guatemala

alle

61

61

59

58

Haïti

alle

53

54

51

51

Honduras

alle

61

61

59

58

Jamaica

alle

61

61

59

58

Mexico

alle

68

66

68

65

Nicaragua

alle

61

61

59

58

Panama

alle

61

61

58

58

Virginische eilanden

zie Antillen

58

59

56

56

Antillen

alle

III. AMERIKA (vervolg)

2. Midden-Amerika

3. Zuid-Amerika
Argentinië

alle

64

66

63

63

Aruba

alle

58

59

56

56

Bolivia

alle

64

66

63

62

Brazilië

alle

58

59

56

56

Chili

alle

64

66

63

62

Colombia

alle

58

59

56

56

Ecuador

alle

58

59

56

56

Guyana

alle

58

59

56

56

Paraguay

alle

64

66

63

62

Peru

alle

68

59

56

58

Suriname

alle

58

59

56

58

Trinidad-en-Tobago

alle

58

59

56

56

Uruguay

alle

64

66

63

62

7
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!A1
LIJST IX (Zweden) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

alle

58

59

56

56

alle

94

97

96

97

Arabische Republiek Jemen alle

19

20

33

33

Armenië

alle

22

21

20

20

Azerbeidzjan

alle

22

21

20

20

Bahrein

alle

19

20

33

33

Bangladesh

alle

94

97

96

97

Bhoetan

zie Nepal

Birma

zie Myanmar

Brunei

zie Maleisië

China

alle

94

98

98

99

Cyprus

alle

2

3

2

2

Filippijnen

alle

96

99

97

98

Georgië

alle

22

21

20

20

Hong-Kong

alle

96

99

97

98

India

alle

94

97

96

97

Indonesië

alle

96

99

97

98

Iran

alle

22

21

20

20

Irak

alle

22

21

20

20

Israël

alle

14

16

15

14

Japan

alle

96

98

98

99

Jordanië

alle

14

16

15

14

Kampoetsjea

alle

94

97

96

97

Katar

alle

19

20

33

33

Kazachstan

alle

94

97

96

97

Kirgizië

alle

92

96

94

96

Koeweit

alle

22

21

20

20

Korea (Noord)

alle

94

98

98

99

Korea (Zuid)

alle

94

98

98

99

Laos

alle

94

97

96

97

Libanon

alle

14

16

15

14

Macao

alle

96

99

97

98

Malediven

alle

54

56

55

55

Maleisië

alle

96

99

97

98

Maskate en Oman

alle

19

20

33

33

IV. AZIË (vervolg)
Venezuela
!M8
IV. AZIË
Afghanistan

7
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!M8
LIJST IX (Zweden) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

IV. AZIË (vervolg)
Mongolië

alle

95

97

97

99

Myanmar

alle

94

97

96

97

Nepal

alle

94

97

96

97

Oezbekistan

alle

92

96

94

96

Oman

zie Masckte en Oman

Pakistan

alle

94

97

96

97

Saoedi-Arabië

alle

19

20

33

33

Singapore

alle

96

99

97

98

Sri Lanka

alle

54

56

55

55

Syrië

alle

14

16

15

14

Tadzjikistan

alle

92

96

94

96

Taiwan

alle

96

99

97

98

Thailand

alle

94

97

96

97

Turkmenistan

alle

92

96

94

96

Verenigde Arabische Emi- alle
raten

19

20

33

33

Vietnam

alle

94

97

96

97

V. AUSTRALIË EN OCEA- alle
NIË

75

77

76

77

7
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!A1
LIJST X (Oostenrijk)

2

Wenen

1

Salzburg

Luchthavens van vertrek
Klagenfurt

Derde landen

Innsbruck

Luchthavens van aankomst

3

4

5

6

71

95

78

87

7

I. EUROPA
Albanië

alle

Armenië

"M8 zie Azië 3

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

Bosnië-Herzegovina

alle

60

92

66

80

Bulgarije

alle

72

96

76

83

Cyprus

zie Azië

Estland

alle

70

85

75

95

Faeröer-eilanden

alle

17

17

21

16

Georgië

"M8 zie Azië 3

Gibraltar

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

0

0

0

0

Honagrije

alle

32

55

33

72

IJsland

alle

41

38

40

39

Kroatië

alle

42

60

33

38

Letland

alle

83

79

92

94

Litouwen

alle

68

74

76

93

Macedonië (voormalige
alle
Joegoslavische Republiek)

72

91

78

88

Malta

alle

8

8

9

7

Moldavië

alle

69

82

77

96

Montenegro

alle

69

95

75

90

Noorwegen

Ålesund

Alta, Kirkenes

6

6

6

6

Kiev

70

81

77

97

Lvov, Odessa, Simferopol

72

84

78

94

Bergen

29

26

29

27

Kristiansand

11

9

10

9

Oslo

17

16

17

17

Stavanger

25

22

25

20

Bydgoszcz, Kraków,

38

47

47

80

Gdansk, Rzeszów

46

54

86

69

Bodø, Trondheim

Oekraïne

Polen
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!A1
LIJST X (Oostenrijk) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

Szczécin

0

0

0

0

Warszawa (Warschau)

73

61

82

82

Bukarest

69

86

75

92

alle andere

62

78

69

89

Gorki, Kujbychev

81

81

84

97

St. Petersburg

82

83

88

96

Moskou, Orel

80

86

86

96

Krasnoyarsk, Novosibirsk

94

97

96

99

Chabarovwk, Wladiwostok

91

95

94

99

I. EUROPA (vervolg)
Wroclaw

Roemenië

Rusland

Perm, Rostov, Wolgograd

Irkoetsk, Kirensk

Omsk, Sverdlovsk
Servië

alle

52

75

60

87

Slovenië

alle

34

35

36

34

Slowakije

Bratislava

0

0

0

0

Kosice, Presov

56

44

49

32

Brno

15

22

20

39

Ostrava

41

50

53

87

Praag

56

44

49

32

Turkije (Europees)

alle

13

15

14

16

Turkije (Aziatisch)

Adana, Afyon, Antalya, Elâzig,
Gaziantep, Iskenderoen, Kastamonoe, Konya, Malatya, Samsoen, Trebizonde (Trabson)

40

44

42

46

Agri, Diyarbakir, Erzoeroem,
Kars, Van

85

94

89

97

Akhisar, Ankara, Balikezir,
Bandirma, Boersa, Koetahya,
Zongoeldak

30

34

31

35

Wit-Rusland

alle

50

76

81

93

Zwitserland

Bazel

0

0

0

0

Bern

38

32

40

24

Genève

0

0

0

0

Zürich

38

18

24

14

Algiers

20

19

19

17

Annaba, Constantine

20

19

18

16

El Golea

53

52

50

46

alle

80

79

81

78

Tsjechische Republiek

II. AFRIKA
Algerije

Angola

7
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!A1
LIJST X (Oostenrijk) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

II. AFRIKA (vervolg)
Benin

alle

75

76

74

72

Boeroendi

alle

68

70

68

69

Botswana

alle

84

85

83

83

Burkina Faso

alle

74

72

74

70

Centraalafrikaanse Republiek

alle

67

69

66

66

Comoren

alle

77

77

78

77

Djibouti

alle

61

60

68

62

Egypte

alle

29

31

30

31

Ethiopië

alle

61

60

68

62

Gabon

alle

74

73

72

72

Gambia

alle

33

32

32

30

Ghana

alle

75

76

74

72

Guinee

alle

64

63

53

60

Guinee-Bissau

alle

64

63

53

60

Guinee (Equatoriaal)

alle

74

73

72

72

Ivoorkust

alle

75

76

74

72

Kaapverdië

alle

33

32

32

30

Kameroen

alle

74

73

72

72

Kenia

alle

69

69

71

70

Kongo

alle

78

78

79

77

Lesotho

alle

84

85

83

83

Liberia

alle

64

63

53

60

Libië

Benghasi, Tripoli

45

48

45

44

Sebha

28

30

27

27

Madagascar

alle

77

77

78

77

Malawi

alle

69

69

71

70

Mali

alle

74

72

74

70

Mauretanië

alle

33

32

32

30

Mauritius

alle

77

77

78

77

Marokko

Tanger, Tetoean

0

0

0

0

alle andere

14

13

13

12

Mozambique

alle

77

77

78

77

Namibië

alle

84

85

83

83

Niger

alle

74

72

74

70

Nigeria

alle

75

76

74

72

Oeganda

alle

68

70

68

69

Rwanda

alle

68

70

68

69

7
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!A1
LIJST X (Oostenrijk) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

São Tomé-en-Principe (ei- alle
landen)

74

73

72

72

Senegal

alle

33

32

32

30

Seychellen

alle

77

77

78

77

Sierra Leone

alle

64

64

53

60

St. Helena

alle

74

73

72

72

Soedan

alle

55

55

57

56

Somalië

alle

69

69

71

70

Swaziland

alle

84

85

83

83

Tanzania

alle

69

69

71

70

Togo

alle

75

76

74

72

Tsjaad

alle

74

72

74

70

Tunesië

Djerba

22

22

21

19

II. AFRIKA (vervolg)

Tunis
Zaïre

alle

78

78

79

77

Zambia

alle

77

77

78

77

Zimbabwe

alle

77

77

78

77

Zuid-Afrika (Republiek)

alle

84

85

83

83

Edmonton, Vancouver, Winnipeg

88

88

86

85

Halifax, Montreal, Ottawa,
Quebec, Toronto

82

79

80

78

Groenland

alle

64

62

63

61

Verenigde Staten van
Amerika

Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis,
Jacksonville, Kansas City, New
Orleans, Lexington, Louisville,
Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York,
Philadelphia, Pittsburg, St. Louis,
Washington

75

73

74

71

Albuquerque, Austin, Billings,
Dallas, Denver, Houston, Las
Vegas, Los Angeles, Oklahoma,
Phoenix, Portland, Salt Lake
City, San Francisco, Seattle

65

63

64

62

Anchorage, Fairbanks, Juneau

91

88

89

87

Honolulu

79

77

78

76

Miami

60

59

59

57

Puerto Rico

58

56

56

55

III. AMERIKA
1. Noord-Amerika
Canada

7
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!A1
LIJST X (Oostenrijk) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

2. Midden-Amerika
III. AMERIKA (vervolg)
Bahama-eilanden

alle

57

56

56

54

Belize

alle

65

63

64

62

Bermudaeilanden

alle

54

56

56

54

Costa Rica

alle

65

63

64

62

Cuba

alle

65

63

64

62

Curaçao

alle

71

70

70

69

Dominicaanse Republiek alle

57

56

56

54

El Salvador

alle

65

63

64

62

Guatemala

alle

57

56

56

54

Haïti

alle

57

56

56

54

Honduras

alle

65

63

64

62

Jamaica

alle

65

63

64

62

Mexico

alle

72

70

71

69

Nicaragua

alle

65

63

64

62

Panama

alle

65

63

64

62

Virginische eilanden

zie Antillen

Antillen

alle

71

71

70

70

Argentinië

alle

71

71

70

69

Aruba

alle

66

65

65

63

Bolivia

alle

71

71

70

69

Brazilië

alle

66

65

65

63

Chili

alle

71

71

70

69

Colombia

alle

66

65

65

63

Ecuador

alle

66

65

65

63

Guyana

alle

66

65

65

63

Paraguay

alle

71

71

70

69

Peru

alle

66

65

65

63

Suriname

alle

66

65

65

63

Trinidad-en-Tobago

alle

66

65

65

63

Uruguay

alle

71

71

70

69

Venezuela

alle

66

65

65

63

alle

53

56

54

56

Arabische Republiek Jemen alle

26

28

27

28

3. Zuid-Amerika

!M8
IV. AZIË
Afghanistan

7
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LIJST X (Oostenrijk) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

IV. AZIË (vervolg)
Armenië

alle

89

96

92

97

Azerbeidzjan

alle

13

15

14

16

Bahrein

alle

26

28

27

28

Bangladesh

alle

53

56

54

56

Bhoetan

zie Nepal

Birma

zie Myanmar

Brunei

zie Maleisië

China

alle

70

73

72

73

Cyprus

alle

3

7

3

7

Filippijnen

alle

80

82

80

82

Georgië

alle

89

96

92

97

Hong-Kong

alle

80

82

80

82

India

alle

53

56

54

56

Indonesië

alle

80

82

80

82

Iran

alle

89

96

92

97

Irak

alle

89

96

92

97

Israël

alle

24

26

24

26

Japan

alle

96

98

97

100

Jordanië

alle

24

26

24

26

Kampoetsjea

alle

79

81

81

81

Katar

alle

26

28

27

28

Kazachstan

alle

92

96

94

99

Kirgizië

alle

92

96

94

99

Koeweit

alle

89

96

92

97

Korea (Noord)

alle

95

98

97

99

Korea (Zuid)

alle

95

98

97

99

Laos

alle

79

81

81

81

Libanon

alle

24

26

24

26

Macao

alle

80

82

80

82

Malediven

alle

71

73

69

73

Maleisië

alle

80

82

80

82

Maskate en Oman

alle

26

28

27

28

Mongolië

alle

95

97

96

99

Myanmar

alle

79

81

81

81

Nepal

alle

53

56

54

56

Oezbekistan

alle

92

96

94

99

Oman

zie Maskate en Oman

7
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LIJST X (Oostenrijk) (vervolg)
1

2

3

4

5

6

IV. AZIË (vervolg)
Pakistan

alle

53

56

54

56

Saoedi-Arabië

alle

26

28

27

28

Singapore

alle

80

82

80

82

Sri Lanka

alle

71

73

69

73

Syrië

alle

24

26

24

26

Tadzjikistan

alle

92

96

94

99

Taiwan

alle

80

82

80

82

Thailand

alle

79

81

81

81

Turkmenistan

alle

92

96

94

99

Vietnam

alle

79

81

81

81

Verenigde Arabische Emi- alle
raten

26

28

27

28

V. AUSTRALIË EN OCEA- alle
NIË

73

74

73

73

7
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LIJST XI (Finland)

1

2

Turku

Luchthavens van vertrek
Tampere

Derde landen

Helsinki

Luchthavens van aankomst

3

4

5

98

94

97

6

7

I. EUROPA
Albanië

alle

Armenië

"M8 zie Azië 3

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

Bosnië-Herzegovina

alle

89

92

98

Bulgarije

alle

98

92

97

Cyprus

zie Azië

Estland

alle

100

29

34

Faeröer-eilanden

alle

35

37

38

Georgië

"M8 zie Azië 3

Gibraltar

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

0

0

0

Hongarije

alle

98

43

98

IJsland

alle

60

63

64

Kroatië

alle

74

69

74

Letland

alle

91

67

63

Litouwen

alle

100

97

90

Macedonië (voormalige
alle
Joegoslavische Republiek)

98

92

97

Malta

alle

4

3

4

Moldavië

alle

100

92

93

Montenegro

alle

98

92

97

Noorwegen

Ålesund

9

10

10

Bodø, Trondheim

36

41

41

Alta, Kirkenes

20

21

23

Bergen

8

14

16

Kristiansand

32

39

38

Kiev

100

87

92

Lvov, Odessa, Simferopol

100

90

93

Bydgoszcz, Kraków,

97

84

97

Gdansk Rzeszów, Wroclaw

95

76

90

Oslo
Stavanger
Oekräine

Polen
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LIJST XI (Finland) (vervolg)
1

2

3

4

5

Szczécin

0

0

0

Warszawa (Warschau)

96

84

96

Roemenië

alle

100

93

94

Rusland

Gorki, Kujbychev, Perm

100

88

93

Rostow, Wolgograd

67

33

43

Moskou, Orel

96

95

67

Irkoetsk, Kirensk

96

95

67

Krasnoyarsk, Novosibirsk

95

91

90

I. EUROPA (vervolg)

St. Petersburg

Chabarowsk, Wladiwostok
Omsk, Sverdlovsk
Servië

alle

94

93

96

Slovenië

alle

72

68

74

Slowakije

Bratislava

0

0

0

Kosice

97

88

95

Brno

51

60

66

Ostrava

97

88

95

Praag

62

69

65

Turkije (Europees)

alle

100

93

97

Turkije (Aziatisch)

Adana, Afyon, Antalya, Elâzig,
Gaziantep, Iskenderun, Kastamonoe, Konya, Malatya, Samsoen, Trebizonde (Trabson)

100

95

96

Agri, Diyarbakir, Erzoeroem,
Kars, Van

100

94

96

Akhisar, Ankara, Balikesir,
Bandirma, Boersa, Koetahya,
Zongoeldak

100

93

96

Wit-Rusland

alle

100

81

82

Zwitserland

Bazel

0

0

0

Bern

5

5

6

Tsjechische Republiek

Genève

"C2 6 3 "C2 6 3 "C2 7 3

Zürich

2

2

2

Algiers

9

9

9

Annaba, Constantine

8

8

8

El Golea

28

28

29

Angola

alle

62

61

62

Benin

alle

55

54

55

Boeroendi0.

alle

54

53

34

II. AFRIKA
Algerije

6

7

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 606
!A1
LIJST XI (Finland) (vervolg)
1

2

3

4

5

II. AFRIKA (vervolg)
Botswana

alle

67

66

67

Burkina Faso

alle

50

49

50

Centraalafrikaanse Republiek

alle

54

53

54

Comoren

alle

63

62

63

Djibouti

alle

49

47

47

Egypte

alle

22

21

22

Ethiopië

alle

49

47

47

Gabon

alle

54

53

53

Gambia

alle

23

22

23

Ghana

alle

55

54

55

Guinee

alle

45

45

45

Guinee-Bissau

alle

45

45

45

Guinee (Equatoriaal)

alle

45

45

45

Ivoorkust

alle

55

54

55

Kaapverdië

alle

23

22

23

Kameroen

alle

54

53

54

Kenia

alle

56

55

56

Kongo

alle

60

59

60

Lesotho

alle

66

67

66

Liberia

alle

45

45

45

Libië

Benghasi, Tripoli

15

15

15

Sebha

26

26

26

Madagascar

alle

63

62

63

Malawi

alle

56

55

56

Mali

alle

50

49

50

Mauretanië

alle

23

22

23

Mauritius

alle

63

62

63

Marokko

Tanger, Tetoean

0

0

0

alle andere

8

8

8

Mozambique

alle

63

62

63

Namibie

alle

67

66

67

Niger

alle

50

49

50

Nigeria

alle

55

54

55

Oeganda

alle

54

53

54

Rwanda

alle

54

53

54

São Tomé-en-Principe (ei- alle
landen)

45

45

45

6

7
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!A1
LIJST XI (Finland) (vervolg)
1

2

3

4

5

II. AFRIKA (vervolg)
Senegal

alle

23

22

23

Seychellen

alle

63

62

63

Sierra Leone

alle

45

45

45

St. Helena

alle

45

45

45

Soedan

alle

42

40

41

Somalië

alle

56

55

56

Swaziland

alle

67

66

67

Tanzania

alle

56

55

56

Togo

alle

55

54

55

Tsjaad

alle

50

49

50

Tunisië

Djerba
Tunis

9

9

9

Zaïre

alle

60

59

60

Zambia

alle

63

62

63

Zimbabwe

alle

63

62

63

Zuid-Afrika (Republiek)

alle

67

66

67

Edmonton, Vancouver, Winnipeg

76

77

78

Halifax, Montreal, Ottawa,
Quebec, Toronto

65

65

66

Groenland

alle

65

67

68

Verenigde Staten van
Amerika

Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis,
Jacksonville, Kansas City, New
Orleans, Lexington, Louisville,
Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York,
Philadelphia, Pittsburg, St. Louis,
Washington

64

65

66

Albuquerque, Austin, Billings,
Dallas, Denver, Houston, Las
Vegas, Los Angeles, Oklahoma,
Phoenix, Portland, Salt Lake
City, San Francisco, Seattle

56

56

57

Anchorage, Fairbanks, Juneau

80

80

81

Honolulu

81

82

83

Miami

69

69

70

Puerto Rico

67

67

68

Antillen

alle

54

53

54

Bahama-eilanden

alle

47

47

48

III. AMERIKA
1. Noord-Amerika
Canada

2. Midden-Amerika

6

7
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!A1
LIJST XI (Finland) (vervolg)
1

2

3

4

5

III. AMERIKA (vervolg)
Belize

alle

55

55

56

Bermudaeilanden

alle

47

47

48

Costa Rica

alle

55

56

56

Cuba

alle

55

56

56

Curaçao

alle

54

53

54

Dominicaanse Republiek alle

47

47

48

El Salvador

alle

55

56

56

Guatemala

alle

55

55

56

Haïti

alle

47

47

48

Honduras

alle

55

55

56

Jamaica

alle

55

55

56

Mexico

alle

62

62

63

Nicaragua

alle

55

55

56

Panama

alle

55

55

56

Virginische eilanden

zie Antillen

3. Zuid-Amerika
Argentinië

alle

60

60

60

Aruba

alle

54

53

54

Bolivia

alle

60

60

60

Brazilië

alle

54

53

54

Chili

alle

60

60

60

Colombia

alle

54

54

53

Ecuador

alle

54

53

54

Guyana

alle

54

53

54

Paraguay

alle

60

60

60

Peru

alle

54

53

54

Suriname

alle

54

53

54

Trinidad-en-Tobago

alle

54

53

54

Uruguay

alle

60

60

60

Venezuela

alle

54

53

54

alle

100

97

97

Arabische Republiek Jemen alle

33

32

32

Armenië

alle

16

15

19

Azerbeidzjan

alle

100

92

95

Bahrein

alle

33

32

32

!M8
IV. AZIË
Afghanistan

6

7
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!M8
LIJST XI (Finland) (vervolg)
1

2

3

4

5

100

97

97

IV. AZIË (vervolg)
Bangladesh

alle

Bhoetan

zie Nepal

Birma

zie Myanmar

Brunei

zie Maleisië

China

alle

100

98

97

Cyprus

alle

7

7

7

Filippijnen

alle

100

99

98

Georgië

alle

100

92

95

Hong-Kong

alle

100

99

98

India

alle

100

97

97

Indonesië

alle

100

99

98

Iran

alle

16

15

19

Irak

alle

16

15

19

Israël

alle

16

15

15

Japan

alle

100

98

98

Jordanië

alle

16

15

15

Kampoetsjea

alle

100

97

97

Katar

alle

33

32

32

Kazachstan

alle

100

96

96

Kirgizië

alle

100

96

96

Korea (Noord)

alle

100

97

97

Korea (Zuid)

alle

100

97

97

Koeweit

alle

100

96

96

Laos

alle

100

97

97

Libanon

alle

16

15

15

Macao

alle

100

99

98

Malediven

alle

60

55

55

Maleisië

alle

100

99

98

Maskate en Oman

alle

33

32

32

Mongolië

alle

100

94

95

Myanmar

alle

100

97

97

Nepal

alle

100

97

97

Oezbekistan

alle

100

96

96

Oman

zie Maskate en Oman

Pakistan

alle

100

97

97

Saoedi-Arabië

alle

33

32

32

Singapore

alle

100

99

98

6

7
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!M8
LIJST XI (Finland) (vervolg)
1

2

3

4

5

IV. AZIË (vervolg)
Sri Lanka

alle

60

55

55

Syrië

alle

16

15

15

Tadzjikistan

alle

100

96

96

Taiwan

alle

100

99

98

Thailand

alle

100

97

97

Turkmenistan

alle

100

96

96

Verenigde Arabische Emi- alle
raten

33

32

32

Vietnam

alle

100

97

97

V. AUSTRALIË EN OCEA- alle
NIË

79

79

79

6

7
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!M6
BIJLAGE 26
KLASSE-INDELING VAN DE GOEDEREN WAAROP EENHEIDSWAARDEN
VAN TOEPASSING ZIJN

Omschrijving
Rubriek
Soort, variëteit, GN-code

1.10

Nieuwe aardappelen (primeurs)
0701 90 51
0701 90 59

1.30

Uien (andere dan plantuitjes)
0703 10 19

1.40

Knoflook
0703 20 00

1.50

Prei
ex 0703 90 00

1.60

Bloemkool
ex 0704 10 10
ex 0704 10 90

1.70

Spruitjes
0704 20 00

1.80

Witte kool en rode kool
0704 90 10

1.90

Broccoli [Brassica oleracea L convar. botrytis (L.) Alef var. italica
Plenck]
ex 0704 90 90

1.100

Chinese kool
ex 0704 90 90

1.110

Kropsla
0705 11 10
0705 11 90

1.120

Andijvie
ex 0705 29 00

1.130

Wortelen
ex 0706 10 00

1.140

Radijs
ex 0706 90 90

1.160

Erwten (Pisum sativum), peultjes daaronder begrepen
007081010
0708 10 90

1.170

Bonen:

1.170.1

Bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.)
ex 0708 20 10
ex 0708 20 90

1.170.2

"C3 Bonen (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus savi) 3
ex 0708 20 10
ex 0708 20 90

1.180

Tuinbonen
ex 0708 90 00
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Omschrijving
Rubriek
Soort, variëteit, GN-code

1.190

Artisjokken
0709 10 10
0709 10 20
0709 10 30

1.200

Asperges

1.200.1

— Groene
ex 0709 20 00

1.200.2

— Andere
ex 0709 20 00

1.210

Aubergines
0709 30 00

1.220

Bleekselderij [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00

1.230

Chanterellen
0709 51 30

1.240

Niet-scherpsmakende pepers
0709 60 10

1.250

Venkel
0709 90 50

1.270

Bataten (zoete aardappelen), geheel, vers (bestemd voor menselijke
consumptie)
0714 20 10

2.10

Kastanjes (Castanea spp.), vers
ex 0802 40 00

2.30

Ananassen, vers
ex 0804 30 00

2.40

Advocaten, vers (SIC! Avocado’s)
ex 0804 40 10
ex 0804 40 90

2.50

Guaves en manga’s, vers
ex 0804 50 00

2.60

Sinaasappelen, andere dan pomeransen (bittere oranjeappelen), vers:

2.60.1

— Bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen
0805 10 01
0805 10 11
0805 10 21
0805 10 32
0805 10 42
0805 10 51

2.60.2

— Navels, navelines, navelates, salustiana’s, verna’s, valencia lates,
maltaises, shamoutis, ovalis, trovita en hamlins
0805 10 05
0805 10 15
0805 10 25
0805 10 34
0805 10 44
0805 10 55
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Omschrijving
Rubriek
Soort, variëteit, GN-code

2.60.3

— Andere
0805 10
0805 10
0805 10
0805 10
0805 10
0805 10

09
19
29
36
46
59

2.70

Mandarijnen (tangerines en satsuma’s daaronder begrepen), vers;
clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten,
vers:

2.70.1

— Clementines
ex 0805 20 11
ex 0805 20 21

2.70.2

— Monreales en satsuma’s
ex 0805 20 13
ex 0805 20 23

2.70.3

— Mandarijnen en wilkings
ex 0805 20 15
ex 0805 20 25

2.70.4

— Tangerinens en andere
ex 0805 20 17
ex 0805 20 19
ex 0805 20 27
ex 0805 20 29

2.85

Lemmetjes (Citrus aurantifolia), vers
ex 0805 30 90

2.90

Pompelmoezen en pomelo’s of grapefruit, vers:

2.90.1

— Witte
ex 0805 40 10
ex 0805 40 90

2.90.2

— Roze
ex 0805 40 10
ex 0805 40 90

2.100

Druiven voor tafelgebruik
0806 10 21
0806 10 29
0806 10 30
0806 10 61
0806 10 69

2.110

Watermeloenen
0807 10 10

2.120

Andere meloenen:

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (daaronder begrepen Cantalene),
Onteniente, Piel de Sapo (daaronder begrepen Verde Liso),
Rochet, Tendral, Futuro
ex 0807 10 90

2.120.2

— Andere
ex 0807 10 90

2.140

Peren:

2.140.1

Peren — Nashi (Pyrus pyrifolia)
ex 0808 20 31
ex 0808 20 37
ex 0808 20 41
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!M6

Omschrijving
Rubriek
Soort, variëteit, GN-code

2.140.2

Andere
ex 0808 20 31
ex 0808 20 37
ex 0808 20 41

2.150

Abrikozen
0809 10 10
0809 10 50

2.160

Kersen
0809 20
0809 20
0809 20
0809 20
0809 20
0809 20

11
19
21
29
71
79

2.170

Perziken
0809 30 19
0809 30 59

2.180

Nectarines
ex 0809 30 11
ex 0809 30 51

2.190

Pruimen
0809 40 10
0809 40 40

2.200

Aardbeien
0810 10 10
0810 10 90

2.205

Frambozen
0810 20 10

2.210

Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)
0810 40 30

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)
0810 90 10

2.230

Granaatappels
ex 0810 90 85

2.240

Kaki-appels (daaronder begrepen Sharonvrucht)
ex 0810 90 85

2.250

Litchis
ex 0810 90 30

!B
BIJLAGE 27
HANDELSCENTRA DIE IN AANMERKING WORDEN GENOMEN VOOR HET BEREKENEN VAN DE EENHEIDSPRIJZEN PER RUBRIEK VAN DE KLASSE-INDELING

Antwerpen

×

×

"A1 × 3

×

×

"A1 × 3

"A1 Finland 3

"A1 Zweden 3

Brussel

×

BLEU

Londen

×

Milaan

×

Verenigd Koninkrijk

"A1 Oostenrijk 3
Livorno

×

Dublin

×

Cork

×

LeHavre

×

Rungis

Kopenhagen

×

Nederland

Italië

Genua

Ierland

Rotterdam

;

Perpignan

0701 90 59

München

Hamburg

Frankfurt

9
0701 90 51 =

Marseille

1.10

Frankrijk

GN-code
Keulen

Rubriek

Denemarken

Civitavecchia

Duitsland

!M6

!B

0703 10 19

1.40

0703 20 00

1.50

ex 0703 90 00

1.60

9
ex 0704 10 10 =
ex 0704 10 90

×

×
×

×

;

×

×

×

×

×

0704 20 00

1.80

0704 90 10

1.90

ex 0704 90 90
(Broccoli)

×

1.100

ex 0704 90 90
(Chinese kool)

×

×

×

×

×

×

;

×

×

×

×

×

"A1 × 3

×

"A1 × 3
"A1 × 3

×

×

×

"A1 × 3

×

"A1 × 3

×

×

"A1 × 3

×

×

×

9
0705 11 10 =
0705 11 90

×

×

1.70

1.110

×

×

×

"A1 × 3

"A1 × 3
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1.30

!B

×

BLEU

×

"A1 Finland 3

"A1 Zweden 3

Brussel

Antwerpen

×

Londen

Rotterdam

×
×

×

Verenigd Koninkrijk

"A1 Oostenrijk 3
Milaan

ex 0706 90 90

Dublin

1.140

Cork

×

Rungis

×

Perpignan

ex 0706 10 00

Marseille

1.130

LeHavre

×

Kopenhagen

×

München

ex 0705 29 00

Hamburg

Frankfurt

1.120

Nederland

Italië

Livorno

Ierland

Genua

Frankrijk

GN-code
Keulen

Rubriek

Denemarken

Civitavecchia

Duitsland

×

"A1 × 3

×

"A1 × 3

×

"A1 × 3

!M6

!B
1.160

9
0708 10 10 =
0708 10 90

9
ex 0708 20 10 =
ex 0708 20 90

1.170.2

;

9
ex 0708 20 10 =
ex 0708 20 90

;

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

"A1 × 3

×

"A1 × 3

"A1 × 3

(vulgaris var.
Compressus savi)
1.180
1.190

ex 0708 90 00
9
"M6 07091010 >
>
>
3 >
>
>
>
>
>
=
"M6 07091020
3 >
>
>
>
>
>
>
"M6 07091030 >
>
;
3

"M6 ×
3

×

×

"A1 × 3

×

"A1 × 3
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1.170.1

;

!B

ex 0709 20 00
(Groene asperges)

1.200.2

ex 0709 20 00
(Andere
asperges)

×

×

1.210

0709 30 00

×

×

1.220

ex 0709 40 00

1.230

0709 51 30

1.240

0709 60 10

×

1.250

0709 90 50

×

1.270

0714 20 10

BLEU

×

×

×

×

×

×

×

"A1 × 3
×

×

"A1 × 3
"A1 × 3

×
×

"A1 × 3

×

"A1 × 3

×

×

"A1 × 3

×

×

"A1 × 3

×

×

"A1 × 3

×

×

×

×
×

ex 0804 30 00

×

!M6

!B
2.30
2.40

9
ex 0804 40 10 =
ex 0804 40 90

;

×

"M6 ×
3

×

×

×

×

"A1 × 3

×

"A1 × 3
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×

×

!B

ex 0802 40 00

"A1 Zweden 3

×

!M6

2.10

"A1 Finland 3

Brussel

Antwerpen

Londen

Rotterdam

×

×

Verenigd Koninkrijk

"A1 Oostenrijk 3
Milaan

Dublin

Cork

Rungis

Perpignan

Marseille

LeHavre

Kopenhagen

München

Hamburg

Frankfurt

1.200.1

Nederland

Italië

Livorno

Ierland

Genua

Frankrijk

GN-code
Keulen

Rubriek

Denemarken

Civitavecchia

Duitsland

!B

2.60.1

9
"M6 08051001 >
>
>
3 >
>
>
>
>
>
>
>
0805 10 11 >
>
>
>
>
>
>
>
0805 10 21 >
>
>
>
=
"M6 08051032
>
3 >
>
>
>
>
>
>
>
"M6 08051042 >
>
>
>
3 >
>
>
>
>
>
>
>
"M6 08051051 >
>
;
3
9
"M6 08051005 >
>
>
>
3 >
>
>
>
>
>
>
0805 10 15 >
>
>
>
>
>
>
>
0805 10 25 >
>
>
>
=
"M6 08051034
>
3 >
>
>
>
>
>
>
>
"M6 08051044 >
>
>
>
3 >
>
>
>
>
>
>
>
"M6 08051055 >
>
;
3

×

×

×

×

×

×

BLEU

×

"A1 Finland 3

"A1 Zweden 3

Brussel

×

Antwerpen

Milaan

Livorno

"A1 Oostenrijk 3
Genua

Dublin

Cork

Rungis

Perpignan

Marseille

LeHavre

Kopenhagen

München

Hamburg

Frankfurt

×

Verenigd Koninkrijk

Londen

ex 0804 50 00

Nederland

Italië

"A1 × 3

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

"A1 × 3 "A1 × 3

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

"A1 × 3 "A1 × 3
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2.60.2

Ierland

Rotterdam

2.50

Frankrijk

GN-code
Keulen

Rubriek

Denemarken

Civitavecchia

Duitsland

!B

>
"M6 >
>
;
ex08052023 3
2.70.3

9
"M6 >
>
>
=
3
ex08052015
>
"M6 >
>
;
ex08052025 3

Kopenhagen

LeHavre

Marseille

Perpignan

Rungis

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

"A1 × 3 "A1 × 3

×

×

×

×

×

"A1 × 3 "A1 × 3

×

×

×

×

×

×

"A1 × 3 "A1 × 3

×

×

×

×

×

×

"A1 × 3 "A1 × 3

×

×

×

×

×

Milaan

×

Livorno

×

×

Genua

×

Dublin

×

Cork

Frankfurt

×

"A1 Finland 3

Brussel

9
"M6 >
>
=
ex08052013 3 >

×

"A1 Oostenrijk 3
Antwerpen

2.70.2

×

BLEU

Londen

>
"M6 >
>
;
ex08052021 3

×

Verenigd Koninkrijk

Rotterdam

9
"M6 >
>
>
=
3
ex08052011

×

München

9
"M6 08051009 >
>
>
3 >
>
>
>
>
>
>
>
0805 10 19 >
>
>
>
>
>
>
>
0805 10 29 >
>
>
>
=
"M6 08051036
>
3 >
>
>
>
>
>
>
>
"M6 08051046 >
>
>
>
3 >
>
>
>
>
>
>
>
"M6 08051059 >
>
;
3

Nederland

Italië

"A1 Zweden 3
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2.70.1

Ierland

Hamburg

2.60.3

Frankrijk

GN-code
Keulen

Rubriek

Denemarken

Civitavecchia

Duitsland

!B

Rungis

×

×

×

×

×

Milaan

Livorno

×

Genua

×

Dublin

×

Cork

×

"A1 Finland 3

Brussel

Perpignan

×

BLEU

"A1 Oostenrijk 3
Londen

Marseille

×

Verenigd Koninkrijk

Rotterdam

LeHavre

Frankfurt

Kopenhagen

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
"M6 >
>
;
ex08052029 3

München

9
"M6 >
>
>
ex08052017 3 >
>
>
>
>
>
>
>
"M6 >
>
>
>
=
3
ex08052019

Nederland

Italië

Antwerpen

Ierland

Hamburg

2.70.4

Frankrijk

GN-code
Keulen

Rubriek

Denemarken

Civitavecchia

Duitsland

×

×

"A1 × 3 "A1 × 3

×

"A1 × 3

"A1 × 3 "A1 × 3

"A1 Zweden 3

"M6
ex08052027 3

!M6

2.85
2.90.1

ex 0805 30 90
9
"M6 >
>
=
ex08054010 3 >
>
"M6 >
>
;
ex08054090 3

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

(Witte pomelo’s)
2.90.2

9
"M6 >
>
=
ex08054010 3 >
>
"M6 >
>
;
ex08054090 3
(Roze pomelo’s)
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!B

!B

"M6
"M6

Verenigd Koninkrijk

BLEU

Londen

Antwerpen

×

×

×

×

×

×

×

×

2.140.1

"A1 Zweden 3

×

"A1 × 3

×

"A1 × 3

×

×

"A1 × 3

×

×

×

"A1 × 3

×

×

×

"A1 × 3

0807 10 10

×

×

ex 0807 10 90
(Meloenen: Amarillo, etc.)

×

×

×

ex 0807 10 90
(Meloenen: andere)

×

×

!M6

!B

"A1 Finland 3

Brussel

Rotterdam

Milaan

Livorno

"A1 Oostenrijk 3
Genua

Dublin

Cork

Rungis

Perpignan

×

Marseille

×

LeHavre

×

Kopenhagen

München

×

Nederland

Italië

9
>
ex 0808 20 31 >
>
>
>
>
>
=
"M6 >
3
ex08082037
>
>
>
>
>
>
"M6 >
>
;
ex08082041 3

×

×

×

×

×

×
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2.120.2

Hamburg

"M6

2.120.1

Ierland

"M6 08061021
3
"M6

2.110

9
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
08061029 >
>
>
>
3 >
>
>
>
>
>
=
08061030
3 >
>
>
>
>
>
>
08061061 >
>
>
>
3 >
>
>
>
>
>
>
>
08061069 >
>
;
3

Frankfurt

2.100

Frankrijk

GN-code
Keulen

Rubriek

Denemarken

Civitavecchia

Duitsland

!B

Antwerpen

Brussel

"A1 Oostenrijk 3
Londen

×

BLEU

Rotterdam

×

Verenigd Koninkrijk

Milaan

×

Dublin

×

Cork

×

Rungis

×

Perpignan

×

Marseille

München

×

LeHavre

Hamburg

×

Kopenhagen

Frankfurt

×

Nederland

Italië

Livorno

Ierland

Genua

Frankrijk

GN-code
Keulen

Rubriek

Denemarken

Civitavecchia

Duitsland

×

×

×

×

×

×

"M6 ×
3

×

×

×

"A1 Finland 3

"A1 Zweden 3

(Peren: Nashi)
2.140.2

9
>
ex 0808 20 31 >
>
>
>
>
>
=
"M6 >
ex08082037 3 >
>
>
>
>
>
"M6 >
>
;
3
ex08082041
(Peren: andere)

2.150

>
"M6 08091050 >
>
;
3
9
"M6 08092011 >
>
>
3 >
>
>
>
>
>
>
>
"M6 08092019 >
>
>
>
3 >
>
>
>
>
>
>
>
"M6 08092021 >
>
>
=
3 >
>
"M6 08092029 >
>
>
>
3 >
>
>
>
>
>
>
>
"M6 08092071 >
>
>
>
3 >
>
>
>
>
>
>
>
"M6 08092079 >
>
;
3

×

×

×
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2.160

9
"M6 08091010 >
>
=
3 >

!B

BLEU

Antwerpen

Brussel

Rotterdam

Milaan

×

Livorno

×

Genua

×

Dublin

×

Cork

LeHavre

Rungis

×

Kopenhagen

München

Hamburg

Frankfurt

×

>
"M6 08093059 >
>
;
3

Verenigd Koninkrijk

"A1 Oostenrijk 3

Perpignan

9
"M6 08093019 >
>
=
3 >

Nederland

Italië

Londen

Ierland

Marseille

2.170

Frankrijk

GN-code
Keulen

Rubriek

Denemarken

Civitavecchia

Duitsland

×

×

×

×

×

×

×

"A1 Finland 3

"A1 Zweden 3

(Perziken)
2.180

9
"M6 >
>
=
ex08093011 3 >
>
"M6 >
>
;
ex08093051 3

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

(Nectarines)

2.200

9
"M6 08094010 >
>
=
3 >
>
"M6 08094040 >
>
;
3
9
0810 10 10 =
0810 10 90

2.205

0810 20 10

2.210

0810 40 30

2.220

0810 90 10

2.230

"M6
ex 0810 90 85
3
(Granaatappels)

×

;

×

×

×

×

×
×

×

×

×

×

×

"A1 × 3
"A1 × 3 "A1 × 3

×

×

"A1 × 3

×

×

×

×

×

×

×

×

×

"A1 × 3 "A1 × 3

×

"A1 × 3

×

"A1 × 3
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2.190

!B

2.240

2.250

Verenigd Koninkrijk

BLEU

"M6
ex 0810 90 85
3
(Kakis-appels,
Sharon)

×

×

ex 0810 90 30
(Litchi’s)

×

×

"A1 Finland 3

"A1 Zweden 3

Brussel

Antwerpen

Londen

Rotterdam

"A1 Oostenrijk 3
Milaan

Dublin

Cork

Rungis

Perpignan

Marseille

LeHavre

Kopenhagen

München

Hamburg

Frankfurt

Nederland

Italië

Livorno

Ierland

Genua

Frankrijk

GN-code
Keulen

Rubriek

Denemarken

Civitavecchia

Duitsland

×

"A1 × 3
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!B
BIJLAGE 28

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 626
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 627
!B
BIJLAGE 29

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 628
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 629
!B
BIJLAGE 30
LABEL DAT MOET WORDEN AANGEBRACHT OP DE IN EEN COMMUNAUTAIRE LUCHTHAVEN GEREGISTREERDE RUIMBAGAGE
(Artikel 196)
1.

KENMERKEN
Het in artikel 196 bedoelde label dient te worden ontworpen op een dusdanige
wijze dat hergebruik wordt uitgesloten:
a)

Op het label moet ten minste 1 groene streep van minimaal 5 mm breedte
worden aangebracht aan beide lange zijden ervan, ter hoogte van de
gedeelten die betrekking hebben op de bestemming en de inhoud van de
verpakking.
Deze groene strepen kunnen bovendien doorlopen naar andere gedeelten van
het label, met uitzondering van de gedeelten voor de streepjescodes die een
witte ondergrond moeten hebben (zie voorbeelden onder 2 a)).

b)

In geval van niet-begeleide bagage wordt er een label aangebracht waarvan
het voorbeeld in IATA-Resolutie nr. 743a is opgenomen, waarin de langs de
randen aangebrachte rode stippellijnen worden vervangen door groene
stippellijnen (zie voorbeeld onder 2 b)).

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 630
!B
2.

MODÈLES
a)

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 631
!B
b)

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 632
!B
BIJLAGE 31

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 633
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 634
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 635
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 636
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 637
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 638
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 639
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 640
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 641
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 642
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 643
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 644
!B
BIJLAGE 32

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 645
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 646
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 647
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 648
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 649
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 650
!B
BIJLAGE 33

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 651
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 652
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 653
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 654
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 655
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 656
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 657
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 658
!B
BIJLAGE 34

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 659
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 660
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 661
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 662
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BIJLAGE 35
OPGAVE VAN DE EXEMPLAREN VAN DE IN DE BIJLAGEN 31 EN 33
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

Nummer van de exemplaren

I. VAKKEN VOOR DE BELANGHEBBENDE
1

1 t/m 8
behalve deelvak midden: 1 t/m 3

2

1 t/m 5 (1)

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 (1)

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 (1)

19

1 t/m 5 (1)

20

1 t/m 3

21

1 t/m 5 (1)

22

1 t/m 3

23

1 t/m 3

24

1 t/m 3

25

1 t/m 5 (1)

26

1 t/m 3

27

1 t/m 5 (1)

28

1 t/m 3
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Nummer van het vak

Nummer van de exemplaren

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 (1)

41

1 t/m 3

42

—

43

—

44

1 t/m 5 (1)

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

54

1 t/m 4

55

—

56

—

II. VAKKEN VOOR DE ADMINISTRATIE

(1 )

A

1 t/m 4 (2)

B

1 t/m 3

C

1 t/m 8 (2)

D

1 t/m 4

In geen geval kan van de gebruikers worden geëist dat deze vakken bij het communautaire
douanevervoer op de exemplaren 5 en 7 worden ingevuld.

(2) Binnen deze beperking kan de Lid-Staat van uitvoer vrij kiezen.
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BIJLAGE 36
OPGAVE VAN DE EXEMPLAREN VAN DE IN DE BIJLAGEN 32 EN 34
OPGENOMEN FORMULIEREN. GEGEVENS DIE OP EEN EXEMPLAAR
WORDEN AANGEBRACHT VERSCHIJNEN DOOR MIDDEL VAN EEN
ZELFKOPIËREND PROCÉDÉ OOK OP DE ANDERE EXEMPLAREN
(uitgaande van exemplaar 1/6)

Nummer van het vak

Nummer van de exemplaren

I. VAKKEN VOOR DE BELANGHEBBENDE
1

1 t/m 4
behalve deelvak midden: 1 t/m 3

2

1 t/m 4

3

1 t/m 4

4

1 t/m 4

5

1 t/m 4

6

1 t/m 4

7

1 t/m 3

8

1 t/m 4

9

1 t/m 3

10

1 t/m 3

11

1 t/m 3

12

1 t/m 3

13

1 t/m 3

14

1 t/m 4

15

1 t/m 4

15a

1 t/m 3

15b

1 t/m 3

16

1 t/m 3

17

1 t/m 4

17a

1 t/m 3

17b

1 t/m 3

18

1 t/m 4

19

1 t/m 4

20

1 t/m 3

21

1 t/m 4

22

1 t/m 3

23

1 t/m 3

24

1 t/m 3

25

1 t/m 4

26

1 t/m 3

27

1 t/m 4

28

1 t/m 3
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Nummer van het vak

Nummer van de exemplaren

29

1 t/m 3

30

1 t/m 3

31

1 t/m 4

32

1 t/m 4

33

eerste deelvak links: 1 t/m 4
andere deelvakken: 1 t/m 3

34a

1 t/m 3

34b

1 t/m 3

35

1 t/m 4

36

1 t/m 3

37

1 t/m 3

38

1 t/m 4

39

1 t/m 3

40

1 t/m 4

41

1 t/m 3

42

1 t/m 3

43

1 t/m 3

44

1 t/m 4

45

1 t/m 3

46

1 t/m 3

47

1 t/m 3

48

1 t/m 3

49

1 t/m 3

50

1 t/m 4

51

1 t/m 4

52

1 t/m 4

53

1 t/m 4

54

1 t/m 4

55

—

56

—

II. VAKKEN VOOR DE ADMINISTRATIE

(1 )

A

1 t/m 4 (1)

B

1 t/m 3

C

1 t/m 4

D/J

1 t/m 4

Binnen deze beperking kan de Lid-Staat van uitvoer vrij kiezen.
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BIJLAGE 37
TOELICHTING BIJ HET GEBRUIK VAN DE FORMULIEREN (1)

TITEL I
Algemeen
A.

Algemeen
De formulieren en de aanvullende formulieren worden gebruikt:
a)

wanneer volgens de communautaire wetgeving een aangifte ten uitvoer
(verzending), voor het vrije verkeer (binnenkomst), tot plaatsing onder een
andere douaneregeling, met inbegrip van de regeling communautair
douanevervoer, of voor wederuitvoer moet worden opgesteld;

b)

gedurende de in de Toetredingsakte bepaalde overgangsperiode, in het
goederenverkeer tussen de Gemeenschap in haar samenstelling per 31
december 1985 en Spanje of Portugal en tussen deze twee Lid-Staten,
waarvoor alle douanerechten en heffingen van gelijke werking nog niet
geheel zijn opgeheven of waarvoor nog andere in de Toetredingsakte
vastgestelde maatregelen gelden;

c)

wanneer dit in de communautaire wetgeving uitdrukkelijk is voorgeschreven.

De formulieren en aanvullende formulieren die te dien einde worden gebruikt,
bestaan uit de exemplaren die nodig zijn voor het vervullen van de formaliteiten
ten aanzien van een of meer douaneregelingen (uitvoer, douanevervoer, of een
andere regeling bij invoer) en worden uit een set van acht exemplaren gekozen:
— exemplaar 1 — bestemd voor de autoriteiten van de Lid-Staat waar de
formaliteiten inzake uitvoer (eventueel verzending) of communautair
douanevervoer worden vervuld,
— exemplaar 2 — bestemd voor de statistiek van de Lid-Staat van uitvoer; dit
exemplaar kan eveneens worden gebruikt voor de statistiek van de Lid-Staat
van verzending in het geval van handelsverkeer tussen delen van het
douanegebied van de Gemeenschap met verschillende belastingstelsels,
— exemplaar 3 — bestemd voor de exporteur, na visering door de douane,
— exemplaar 4 — bestemd voor het kantoor van bestemming bij communautair
douanevervoer of voor gebruik als document T2L om het communautaire
karakter van de goederen aan te tonen,
— exemplaar 5 — is het terugzendingsexemplaar bij toepassing van de regeling
communautair douanevervoer,
— exemplaar 6 — bestemd voor de autoriteiten van de Lid-Staat waar de
formaliteiten ter bestemming worden vervuld,
— exemplaar 7 — bestemd voor de statistiek van de Lid-Staat van bestemming
(formaliteiten bij communautair douanevervoer en ter bestemming), met
inbegrip van die betreffende het handelsverkeer tussen delen van het
douanegebied van de Gemeenschap met verschillende belastingstelsels,
— exemplaar 8 — bestemd voor de geadresseerde, na visering door de douane.
Verschillende combinaties van exemplaren zijn dus mogelijk, zoals bij voorbeeld:
— uitvoer, passieve veredeling of wederuitvoer: exemplaren 1, 2 en 3,
— communautair douanevervoer: exemplaren 1, 4, 5 en 7,
— andere douaneregelingen bij invoer: exemplaren 6, 7 en 8
Bovendien kan het van belang zijn het communautaire karakter van goederen ter
bestemming aan te tonen. In een dergelijk geval kan exemplaar 4 als document
T2L worden gebruikt.
De belanghebbenden kunnen dus sets laten drukken die overeenkomen met de
door hen gemaakte keuze, voor zover het gebruikte formulier conform is met het
officiële model.
Iedere set is zo samengesteld dat wanneer voor beide betrokken Lid-Staten een
zelfde gegeven moet worden ingevuld dat door de exporteur of de aangever
rechtstreeks op exemplaar 1 wordt vermeld, dit gegeven ingevolge de chemische
behandeling die het papier heeft ondergaan op alle exemplaren wordt door(1) „Wanneer in deze bijlage sprake is van de „EVA’’worden niet alleen de
EVA-landen bedoeld, maar ook de andere partijen bij de Overeenkomst betreffende
een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer en de Overeenkomst
inzake de „vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer’’, met
uitzondering van de Gemeenschap.”
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geschreven. Wanneer daarentegen om de een of andere reden (met name wanneer
andere gegevens moeten worden ingevuld naar gelang van de fase van de
goederenbeweging) een gegeven niet van de ene Lid-Staat naar de andere dient te
worden doorgegeven, dient ervoor gezorgd te worden dat dit gegeven uitsluitend
op de betrokken exemplaren wordt doorgeschreven.
Bij gebruikmaking van een systeem voor de geautomatiseerde verwerking van
aangiften, bestaat de mogelijkheid sets te gebruiken waarvan elk exemplaar een
dubbele bestemming heeft: 1/6, 2/7, 3/8 en 4/5.
In dit geval worden op elke set die wordt gebruikt de nummers van de
overeenkomstige exemplaren aangebracht, terwijl de nummers die niet van
toepassing zijn, worden doorgehaald.
Deze sets zijn zo samengesteld dat de gegevens die op de verschillende
exemplaren moeten worden vermeld als kopie op de nodige exemplaren worden
doorgeschreven dank zij chemische behandeling die het papier heeft ondergaan.
Wanneer overeenkomstig artikel 205, lid 3, van onderhavige verordening
aangiften ten uitvoer (of verzending), voor douanevervoer of tot plaatsing onder
een andere douaneregeling bij invoer (of ter bestemming) of wanneer documenten
waarmee het communautaire karakter wordt aangetoond van goederen die niet
onder de regeling intern communautair douanevervoer worden vervoerd met
behulp van openbare of particuliere systemen voor automatische gegevensverwerking op blanco papier worden opgesteld, moet aan alle vormvereisten die in het
Douanewetboek of onderhavige verordening zijn opgenomen worden voldaan,
ook ten aanzien van de achterzijde van het formulier (wat de exemplaren betreft
die in het kader van het communautaire douanevervoer worden gebruikt), met
uitzondering van:
— de kleur van de drukinkt,
— het gebruik van cursief gedrukte letters,
— de onderdruk van de vakken voor communautair douanevervoer.
B.

In te vullen vakken
1.

Maximumlijst van in te vullen vakken
Slechts een deel van de vakken dient te worden ingevuld, elk vak
overeenkomstig de specifieke bepalingen van titel II, al naar gelang van de
gevraagde douaneregeling.
Onverminderd de toepassing van vereenvoudigde procedures worden voor
een bepaalde douaneregeling ten hoogste de volgende vakken ingevuld:
—

formaliteiten bij uitvoer, passieve veredeling of wederuitvoer:
vakken 1 (eerste en tweede deelvak), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49,
"M5 50 3 en 54.
Wat echter de formaliteiten bij wederuitvoer betreft ter aanzuivering
van het stelsel douane-entrepots, stemt de maximumlijst van in te
vullen vakken overeen met de minimumlijst van in te vullen vakken
voor de plaatsing onder het stelsel van douane-entrepots,

—

formaliteiten bij communautair douanevervoer:
vakken 1 (derde deelvak), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27,
31, 32, 33 (eerste deelvak), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 en 56
(vakken met een groene ondergrond),

—

formaliteiten bij andere douaneregelingen bij invoer, met uitzondering
van het stelsel douane-entrepots (het brengen in het vrije verkeer,
actieve veredeling, tijdelijke invoer of behandeling onder douanetoezicht):
vakken 1 (eerste en tweede deelvak), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49 en 54,

—

formaliteiten bij plaatsing onder het stelsel douane-entrepots:
vakken 1 (eerste en tweede deelvak), 3, 5, 7, 8, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a,
17b, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38,
"M1 40, 3 41, "M1 44, 3 46, 47, 49 en 54.
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2.

Minimumlijst

Onverminderd de toepassing van vereenvoudigde procedures bij een
douaneaangifte, moeten de volgende vakken overeenkomstig de aanwijzingen in titel II met betrekking tot het betrokken vak worden ingevuld:
a)

a) in te vullen vakken voor een aangifte ten uitvoer:
vakken 1 (eerste deelvak), 2, 3, 5, 14, 17, 19, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 37,
38, 41, 44, 46 en 54;

b)

b) in te vullen vakken voor een aangifte tot plaatsing onder de regeling
passieve veredeling:
aa) de vakken 1 (eerste deelvak), 2, 3, 5, 14, 17a, 19, 21, 25, 26, 31,
32, 33, 37, 38, 41, 44, 46 en 54;
bb) in vak 44 wordt naar de vergunning verwezen of:
— naar de aanvraag om een vergunning bij toepassing van
artikel 751, lid 1
of
— naar de gegevens die volgens artikel 760, lid 2, zijn vereist,
wanneer deze in dit vak kunnen worden ingevuld bij
toepassing van vereenvoudigde procedures voor de afgifte
van de vergunning;

c)

in te vullen vakken voor een aangifte voor douanevervoer:
vakken 1 (derde deelvak), 3, 4, 5, 8, 15, 17, 18, 21,
"M4
3, 31, 32, 33 (eerste deelvak), 35, 38, 44,
50, 51, 52, 53, 55 et 56 (vakken met een groene ondergrond);

d)

in te vullen vakken voor een aangifte voor het vrije verkeer:
3, 14, 15,
de vakken 1 (eerste deelvak), 3, 5, 8, "C1
15a, 16, 19, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 34a, "M3 36 3, 37, 38, 41, 44,
46, 47 en 54.
Wanneer de aangifte betrekking heeft op goederen die, overeenkomstig
artikel 184 van het Wetboek, voor vrijstelling van rechten bij invoer in
aanmerking komen, behoeven de vakken 16, 34 en 38 niet te worden
ingevuld, tenzij de douaneautoriteiten dit noodzakelijk achten voor de
toepassing van de bepalingen inzake het in het vrije verkeer brengen
van deze goederen.
Wanneer de aangifte betrekking heeft op goederen die, overeenkomstig
artikel 184 van het Wetboek, voor de toepassing van het nulrecht bij
invoer in aanmerking komen, behoeft vak 47 niet te worden ingevuld,
tenzij de douaneautoriteiten dit noodzakelijk achten voor de toepassing
van de bepalingen inzake het in het vrije verkeer brengen van deze
goederen.
Wanneer bij de aangifte voor het vrije verkeer een certificaat van
oorsprong of het in artikel 178 bedoelde document zijn gevoegd,
kunnen de Lid-Staten bepalen dat de vakken 16 en 34 en/of 47 niet
behoeven te worden ingevuld;

e)

in te vullen vakken voor een aangifte tot plaatsing onder een
economische douaneregeling, met uitzondering van het stelsel
douane-entrepots en de regeling passieve veredeling:
aa) de vakken 1 (eerste deelvak), 3, 5, 8, 14, 15, 15a, 19, 21, 25, 26,
31, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 44, 46, 47 en 54;
bb) in vak 44 wordt naar de vergunning verwezen of:
— naar de aanvraag om een vergunning bij toepassing van
artikel 556
of
— naar de gegevens die volgens artikel 568, lid 3, artikel 656,
lid 3, of artikel 695, lid 3, bij de toepassing van
vereenvoudigde procedures zijn vereist, wanneer deze in
dit vak kunnen worden ingevuld;

f)

in te vullen vakken voor een aangifte tot plaatsing onder het stelsel
douane-entrepots, behalve wanneer deze op goederen met prefinanciering betrekking heeft:
aa) voor entrepots van het type A, B, C, E en F:
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de vakken 1 (eerste deelvak), 3, 5, "M1 8 3, 14, 19,
"M4
3, 31, 32, "M1 35 3, 37, 38,
"M1 40, 44 3, 49 en 54;
bb) voor entrepots van het type D:
de vakken 1 (eerste deelvak), 3, 5,
"M4
3, 31, 32, 33,
"M1 40, 44 3, 47, 49 en 54.

"M1 8 3, 14, 19,
"M1 35 3, 37, 38,

In te vullen vakken voor een aangifte tot plaatsing van goederen met
prefinanciering onder het stelsel douane-entrepots:
de vakken 1 (eerste deelvak), 3, 5, "M1 8 3, 14, 17, 19,
"M4
3, 31, 32, 33, "M1 35 3, 37, 38,
"M1 40 3, 41, 44, 49 en 54;
g)

voor een aangifte tot plaatsing onder een douaneregeling ter
aanzuivering van een economische douaneregeling moeten ten minste
dezelfde vakken worden ingevuld als voor deze economische douaneregeling.
Behalve de vakken die in de voorgaande alinea zijn bedoeld, moeten
bij de aanzuivering van een economische douaneregeling, met
uitzondering van de regeling passieve veredeling of het stelsel
douane-entrepots, de volgende vakken worden ingevuld:
vak 44: verwijzing naar de vergunning,
vak 31: indien van toepassing, de bijzondere gegevens die in de
artikelen 610, 644 en 711 zijn bedoeld.
Bij de aangifte voor het vrije verkeer ten behoeve van de regeling
passieve veredeling, wordt in vak 44 naar de vergunning verwezen of,
in het in artikel 761 bedoelde geval, naar de gegevens die voor de
afgifte van de vergunning zijn vereist.
Wanneer de aangifte tot plaatsing gebruikt wordt om het stelsel
douane-entrepots aan te zuiveren, wordt vak 49 ingevuld, alsmede de
gegevens die in de twee bovenstaande alinea’s zijn bedoeld;

h)

bij een aangifte voor wederuitvoer ter aanzuivering van een
economische douaneregeling worden:
aa) bij aanzuivering van het stelsel douane-entrepots, de onder f), aa),
vermelde gegevens ingevuld;
bb) bij aanzuivering van andere economische douaneregelingen, de
onder a) vermelde gegevens ingevuld;

i)

bewijs van het communautaire karakter van goederen (T2L):
vakken 1 (derde deelvak), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44 en
54.

C.

Aanwijzingen bij het gebruik van het formulier
Wanneer de gebruikte set ten minste één exemplaar bevat dat in een andere LidStaat kan worden gebruikt, dienen de formulieren met de schrijfmachine of door
middel van een mechanografisch of soortgelijk procédé te worden ingevuld. Ter
vergemakkelijking van het invullen met de schrijfmachine, moet het formulier zo
worden ingevoerd dat de eerste letter van het gegeven dat in vak 2 wordt ingevuld
in het daarvoor bestemde positievakje in de linkerbovenhoek komt te staan.
Wanneer alle exemplaren van de gebruikte set zijn bestemd om in dezelfde LidStaat te worden gebruikt, mogen zij, voor zover deze Lid-Staat dit toestaat,
eveneens op duidelijk leesbare wijze met de hand, met inkt en in blokletters,
worden ingevuld. Dit geldt eveneens voor gegevens op de exemplaren die bij de
toepassing van de regeling communautair douanevervoer worden gebruikt.
In de formulieren mogen geen raderingen of overschrijvingen voorkomen.
Wijzigingen worden aangebracht door de onjuiste gegevens door te halen en, in
voorkomend geval, de gewenste gegevens toe te voegen. Elke aldus aangebrachte
wijziging dient te worden goedgekeurd door degene die deze heeft aangebracht en
moet uitdrukkelijk door de bevoegde autoriteiten worden geviseerd. Deze mogen
eisen dat een nieuwe aangifte wordt ingediend.
Voorts is het toegestaan dat de formulieren met behulp van een reproduktietechniek worden ingevuld. Zij mogen eveneens met behulp van een reproduktietechniek worden vervaardigd en ingevuld, mits aan de vereisten inzake het model
en de afmetingen, de te gebruiken taal, de leesbaarheid en het aanbrengen van
wijzigingen wordt voldaan en het verbod inzake raderingen en overschrijvingen in
acht wordt genomen.
Slechts de genummerde vakken worden, indien van toepassing, door de
belanghebbenden ingevuld. De vakken die met een hoofdletter zijn aangeduid
zijn uitsluitend voor het interne gebruik van de administraties bestemd.
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Op de exemplaren die in het kantoor van uitvoer (of eventueel van verzending) of
van vertrek blijven, moet de originele handtekening van de belanghebbende
voorkomen, onverminderd artikel 205.
De aangever of zijn vertegenwoordiger geeft door de indiening van een door hem
ondertekende aangifte bij een douanekantoor de wens te kennen de goederen voor
de gevraagde regeling aan te geven en, onverminderd de eventuele toepassing van
strafbepalingen, verbindt hij zich hierdoor, overeenkomstig de bepalingen ter zake
van de Lid-Staten, 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 het communautaire douanevervoer bindt de handtekening van de aangever of,
in voorkomend geval, zijn gemachtigde vertegenwoordiger, hem ter zake van alle
elementen in verband met het communautaire douanevervoer die voortvloeien uit
de toepassing van de bepalingen inzake het communautaire douanevervoer die in
het Wetboek en deze verordening zijn vervat en zoals hiervoor onder punt B
omschreven.
Bij het vervullen van de formaliteiten voor het communautaire douanevervoer en
ter bestemming heeft de betrokkene er belang bij de inhoud van zijn aangifte te
controleren alvorens deze te ondertekenen en bij het douanekantoor in te dienen.
Met name moet hij, wanneer de reeds op het formulier voorkomende gegevens
niet met de aan te geven goederen overeenstemmen, dit onmiddellijk aan de
douane mededelen. In dit geval wordt de aangifte op nieuwe formulieren gesteld.
Behoudens het bepaalde in titel III mag in een vak dat niet behoeft te worden
ingevuld, geen enkele vermelding of afkorting voorkomen.
TITEL II
Aanwijzingen bij het invullen van de verschillende vakken
A.

Formaliteiten bij de uitvoer (of eventueel bij verzending), bij de wederuitvoer, bij
passieve veredeling en/of het communautaire douanevervoer
1.

Aangifte
In het eerste deelvak wordt „EX” of „EU” (of eventueel „COM”) vermeld,
behalve indien het formulier uitsluitend voor het communautaire douanevervoer wordt gebruikt of wanneer het formulier gebruikt wordt om het
communautaire karakter van de goederen aan te tonen die niet met
gebruikmaking van de regeling communautair douanevervoer worden
vervoerd.
In het tweede deelvak wordt het soort aangifte vermeld in de daartoe
vastgestelde communautaire code. (De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit
deelvak niet behoeft te worden ingevuld). Het vak wordt niet ingevuld
indien het formulier uitsluitend voor communautair douanevervoer wordt
gebruikt of om het communautaire karakter van goederen aan te tonen.

!M13
In het derde deelvak wordt het teken „T1”, „T2” of „T2F” vermeld bij
toepassing van de regeling communautair douanevervoer of het teken „T2L”
of „T2LF” wanneer deze regeling niet wordt toegepast, maar de
communautaire status van de goederen moet worden aangetoond.
!B
2.

Afzender/exporteur
Vermelding van naam en voornaam of firmanaam en van het volledige adres
van de betrokkene.
De toelichting kan door de Lid-Staten worden aangevuld met de eis dat het
identificatienummer wordt vermeld dat de betrokkene om redenen van
fiscale, statistische of andere aard is toegekend. Bij groepagezendingen
kunnen de Lid-Staten bepalen dat in dit vak „diverse” wordt vermeld en dat
de lijst van exporteurs bij de aangifte wordt gevoegd.
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak bij communautair douanevervoer
niet behoeft te worden ingevuld. Dit vak moet echter wel worden ingevuld
wanneer het formulier wordt gebruikt om het communautaire karakter van
de goederen aan te tonen.

3.

Fo r m u l i e r e n
Vermelding van het volgnummer van de set in het totale aantal gebruikte
sets (formulieren en aanvullende formulieren samen). Bij voorbeeld:
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wanneer één EX-formulier en twee EX/c-formulieren worden ingediend
wordt op het EX-formulier 1/3, op het eerste EX/c-formulier 2/3 en op het
tweede EX/c-formulier 3/3 vermeld.
Wanneer de aangifte slechts op één artikel betrekking heeft, dat wil zeggen
wanneer één enkel vak „omschrijving van de goederen …” moet worden
ingevuld, wordt in dit vak 3 niets vermeld. In vak 5 wordt dan slechts het
cijfer 1 vermeld.
Wanneer voor de aangifte twee sets van vier exemplaren in plaats van één
set van acht exemplaren worden gebruikt, worden deze geacht slechts één
set te vormen wat het aantal formulieren betreft.
4.

Ladings lijsten
Vermelding in cijfers van het aantal eventueel bijgevoegde ladingslijsten of
van het aantal door de bevoegde autoriteiten toegelaten lijsten van
commerciële aard waarin de goederen worden omschreven.
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld
bij het vervullen van de formaliteiten bij uitvoer, wederuitvoer of plaatsing
onder de regeling passieve veredeling.

5.

Artikelen
Vermelding van het totale aantal artikelen dat door de belanghebbende met
alle gebruikte formulieren en aanvullende formulieren (of ladingslijsten of
lijsten van commerciële aard) wordt aangegeven. Het aantal artikelen stemt
overeen met het aantal vakken „omschrijving van de goederen …” dat moet
worden ingevuld.

6.

To t a a l a a n t a l c o l l i
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
Vermelding van het totale aantal colli waaruit de zending bestaat.

7.

Referentienummer
Nummer dat de belanghebbende voor handelsdoeleinden aan de zending
heeft gegeven. Naar keuze in te vullen door de gebruiker.

8.

Geadresseerde
Vermelding van de naam en voornaam of van de firmanaam en het
volledige adres van de persoon of personen bij wie de goederen worden
afgeleverd. In geval van groepagevervoer kunnen de Lid-Staten bepalen dat
in dit vak „diverse” wordt vermeld en de lijst van geadresseerden bij de
aangifte wordt gevoegd.
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak bij uitvoer, plaatsing onder de
regeling passieve veredeling en bij de wederuitvoer van onder een
economische douaneregeling geplaatste goederen niet behoeft te worden
ingevuld. Bij communautair douanevervoer moet dit vak echter wel worden
ingevuld. De Lid-Staten mogen echter toestaan dat dit vak niet wordt
ingevuld indien de geadresseerde buiten de Gemeenschap of buiten een land
van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) is gevestigd.
Het is in dit stadium niet verplicht het identificatienummer te vermelden.

9.

Fi n a n c i e e l ve r a n t wo o r d e l i j k e
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
(Persoon die verantwoordelijk is voor het binnenbrengen van de deviezen in
verband met de betrokken transactie.)

10.

Land van eerstebestemming
Naar gelang van hun behoeften kunnen de Lid-Staten bepalen of dit vak
moet worden ingevuld.

11.

Handels-/productieland
Naar gelang van hun behoeften kunnen de Lid-Staten bepalen of dit vak
moet worden ingevuld.

13.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
(Gegevens betreffende de toepassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.)

14.

A a n g eve r o f ve r t eg e n wo o r d i g e r va n d e ex p o r t e u r ( o f
eventueel van de afzender)
Vermelding van de naam en voornaam of van de firmanaam en van het
volledige adres van de betrokkene. Indien de aangever tevens de exporteur
(eventueel de afzender) is, wordt „exporteur” (of eventueel „afzender”)
vermeld.
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De toelichting kan door de Lid-Staten worden aangevuld met de eis dat het
identificatienummer wordt vermeld dat om redenen van fiscale, statistische
of andere aard aan de betrokkene is toegekend.
15.

Land van verzending/uitvoer
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak bij uitvoer, plaatsing onder de
regeling passieve veredeling en wederuitvoer van onder een economische
douaneregeling geplaatste goederen niet behoeft te worden ingevuld. Bij
communautair douanevervoer moet dit vak echter wel worden ingevuld.
Vermelding van de Lid-Staat van waaruit de goederen worden uitgevoerd
(of eventueel verzonden).
In vak 15a (de Lid-Staten kunnen evenwel bepalen dat dit niet behoeft te
worden ingevuld) wordt de Lid-Staat vermeld waar de exporteur is
gevestigd overeenkomstig de daartoe vastgestelde code.

!M7
Voor wat de uitvoerformaliteiten betreft, is de werkelijke Lid-Staat van
uitvoer een andere Lid-Staat dan de Lid-Staat van uitvoer, vanwaar de
goederen voordien zijn verzonden met het oog op hun uitvoer, voor zover de
exporteur niet in de Lid-Staat van uitvoer is gevestigd. Wanneer de
goederen niet voordien vanuit een andere Lid-Staat zijn verzonden met het
oog op hun uitvoer of wanneer de exporteur in de Lid-Staat van uitvoer is
gevestigd, is de werkelijke Lid-Staat van uitvoer identiek aan de Lid-Staat
van uitvoer.

!B
In vak 15b (ten aanzien waarvan de Lid-Staten ook kunnen bepalen dat het
niet behoeft te worden ingevuld) wordt de regio vermeld waaruit de
goederen worden uitgevoerd.
16.

Land van oorsprong
De Lid-Staten kunnen vragen dat dit gegeven wordt vermeld, zonder dat dit
echter verplicht kan worden gesteld. Indien de aangifte op artikelen van
verschillende oorsprong betrekking heeft, wordt „diverse” ingevuld.

17.

Land van bestemming
Vermelding van het betrokken land. Bij plaatsing onder de regeling passieve
veredeling en bij wederuitvoer van goederen die zich in een douaneentrepot bevinden, kunnen de Lid-Staten bepalen dat dit vak niet behoeft te
worden ingevuld.
In vak 17a wordt het betrokken land vermeld overeenkomstig de daartoe
vastgestelde communautaire code. De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit
vak niet behoeft te worden ingevuld, maar het moet wel worden ingevuld
voor goederen die onder de regeling passieve veredeling zijn geplaatst.
De Lid-Staten kunnen bepalen dat vak 17b moet worden ingevuld bij de
wederuitvoer van goederen die zich in een douane-entrepot bevinden.

18.

Identiteit en nationaliteit van het vervoermiddel bij
vertrek
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak bij uitvoer en bij plaatsing onder
de regeling passieve veredeling niet behoeft te worden ingevuld. Het moet
echter wel worden ingevuld bij toepassing van de regeling communautair
douanevervoer.
Bij uitvoer en communautair douanevervoer worden de identiteit, bij
voorbeeld het (de) registratienummer(s) of de naam van het (de)
vervoermiddel(en) (vrachtwagen, vaartuig, wagon, vliegtuig) waarop of
waarin de goederen rechtstreeks zijn geladen, alsmede de nationaliteit van
dit vervoermiddel (of van het vervoermiddel waarmee het geheel wordt
voortbewogen indien er meerdere vervoermiddelen zijn) vermeld overeenkomstig de daartoe vastgestelde communautaire code. Bij voorbeeld,
wanneer een trekker en een aanhangwagen verschillende registratienummers hebben, worden zowel het registratienummer van de trekker als van de
aanhangwagen vermeld, alsmede de nationaliteit van de trekker.
Bij postzendingen of bij vervoer door middel van vaste transportinrichtingen wordt geen registratienummer of nationaliteit vermeld.
Bij vervoer per spoor wordt geen nationaliteit vermeld.
In andere gevallen kunnen de Lid-Staten bepalen of de nationaliteit moet
worden ingevuld.

19.

C o n t a i n e r s ( C t r. )
Vermelding, overeenkomstig de daartoe vastgestelde communautaire code,
van de vermoedelijke situatie bij het overschrijden van de buitengrens van
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de Gemeenschap, zoals bekend op het moment dat de formaliteiten inzake
uitvoer of douanevervoer worden vervuld.
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak bij toepassing van de regeling
communautair douanevervoer niet behoeft te worden ingevuld.
20.

Leveringsvoorwaarden
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
Vermelding van bepaalde clausules van het handelscontract overeenkomstig
de daartoe vastgestelde communautaire code en indeling.

21.

I d e n t i t e i t e n n a t i o n a l i t e i t va n h e t g r e n s ov e r s c h r i j d e n d e
actieve vervoermiddel
De Lid-Staten kunnen bepalen dat de identiteit niet behoeft te worden
opgegeven, maar de nationaliteit van het vervoermiddel moet wel worden
vermeld, behalve bij de wederuitvoer van goederen die zich in een douaneentrepot bevinden. Bij postzendingen of bij vervoer per spoor of door
middel van vaste transportinrichtingen wordt geen registratienummer of
nationaliteit vermeld.
Vermelding van de aard (vrachtwagen, vaartuig, wagon, vliegtuig), gevolgd
door de identiteit (bij voorbeeld door middel van het registratienummer) en
de nationaliteit van het actieve vervoermiddel waarmee de buitengrens van
de Gemeenschap wordt overschreden, zoals bekend bij het vervullen van de
uitvoer- of douanevervoerformaliteiten, overeenkomstig de daartoe vastgestelde communautaire code.
Bij gecombineerd vervoer of wanneer het vervoer met meer dan één
vervoermiddel geschiedt, is het voertuig dat het geheel voortbeweegt het
actieve vervoermiddel. Bij voorbeeld, in geval van een vrachtwagen op een
schip is het schip het actieve vervoermiddel; bij trekker en aanhangwagen is
het de trekker.

22.

Va l u t a e n t o t a a l g e f a c t u r e e r d b e d r a g
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
(Achtereenvolgens vermelding van de muntsoort waarin het handelscontract
luidt overeenkomstig de daartoe vastgestelde communautaire code, en van
het gefactureerde bedrag voor alle aangegeven goederen).

23.

Wisselkoers
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
(Koers waartegen de muntsoort van de factuur in de muntsoort van de
betrokken Lid-Staat wordt omgerekend.)

24.

Aard van de transactie
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
Vermelding van bepaalde clausules van het handelscontract volgens de
daartoe vastgestelde communautaire code en indeling.

25.

Ve r v o e r w i j z e a a n d e g r e n s
Vermelding, in de daartoe vastgestelde communautaire code, van de
vervoerwijze die overeenstemt met het actieve vervoermiddel waarop of
waarin de goederen het douanegebied van de Gemeenschap vermoedelijk
zullen verlaten.
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak bij toepassing van de regeling
communautair douanevervoer en bij de wederuitvoer van onder het stelsel
douane-entrepots geplaatste goederen, niet behoeft te worden ingevuld.

!M4
26.

Binnenlandse vervoerwijze
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak tot en met 31 december 1995 niet
behoeft te worden ingevuld. Na deze datum is invulling van dit vak
verplicht.
Dit vak dient niet te worden ingevuld indien de uitvoerformaliteiten op het
kantoor van uitgang van de Gemeenschap worden vervuld.
De Lidstaten kunnen bepalen dat dit vak bij toepassing van de regeling
communautair douanevervoer en bij de wederuitvoer van onder het stelsel
douane-entrepots geplaatste goederen, niet behoeft te worden ingevuld.
Vermelding, in de daartoe vastgestelde communautaire code, van de
vervoerwijze bij vertrek.

!B
27.

Plaats van lading
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
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Vermelding, eventueel in de vorm van codes wanneer in deze mogelijkheid
is voorzien, van de plaats, zoals bekend bij het vervullen van de
formaliteiten, waar de goederen op of in het actieve vervoermiddel worden
geladen waarmee zij de grens van de Gemeenschap zullen overschrijden.
28.

Financiële en bankgegevens
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
(Overdracht van deviezen in verband met de betrokken transactie. Gegevens
inzake de financiële afwikkeling en bankreferenties.)

29.

Kantoor van uitgang
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
Vermelding van het douanekantoor via hetwelk de goederen het grondgebied van de Gemeenschap vermoedelijk zullen verlaten.

30.

Plaats van de goederen
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
Nauwkeurige opgave van de plaats waar de goederen kunnen worden
onderzocht.

31.

Colli en omschrijving van de goederen ; merken en
nummers — container(s) (nr(s). — aantal en soort
Vermelding van merken, nummers, aantal en soort van de colli; bij
onverpakte goederen, het aantal voorwerpen of „los gestort” vermelden, al
naar gelang van het geval; vermelding van de gebruikelijke handelsbenaming van de goederen die voldoende gedetailleerd moet zijn om de
goederen te kunnen identificeren; wanneer vak 33 „goederencode” moet
worden ingevuld, moet deze handelsbenaming voldoende gedetailleerd zijn
om de goederen te kunnen indelen. In dit vak worden eveneens de gegevens
vermeld die eventueel op grond van bijzondere voorschriften zijn vereist
(accijns, enz.).
Indien containers worden gebruikt, worden in dit vak tevens de merktekens
daarvan vermeld.
Wanneer in vak 16 (land van oorsprong), „diverse” is vermeld, kunnen de
Lid-Staten voorzien dat hier de naam van het land van oorsprong van de
goederen wordt vermeld, zonder dat dit echter verplicht kan worden gesteld.

32.

Artikelnummer
Vermelding van het volgnummer van het betrokken artikel ten opzichte van
het totale aantal artikelen dat is aangegeven in de formulieren en
aanvullende formulieren die in vak 5 zijn omschreven.
Wanneer de aangifte slechts op één enkel artikel betrekking heeft, kunnen
de Lid-Staten bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld,
aangezien het cijfer 1 reeds in vak 5 is vermeld.

33.

Goederencode
Vermelding van het codenummer van het betrokken artikel.
Bij toepassing van de regeling communautair douanevervoer wordt het
eerste deelvak slechts ingevuld wanneer dit volgens de communautaire
wetgeving verplicht is, terwijl de andere deelvakken niet behoeven te
worden ingevuld.

34.

Code land van oorsprong
De Lid-Staten kunnen bepalen dat vak 34a wordt ingevuld zonder de
belanghebbende daartoe evenwel te kunnen verplichten (vermelding van het
in vak 16 genoemde land in de daartoe vastgestelde communautaire code.
Wanneer in vak 16 „diverse” is ingevuld, vermelding van het land van
oorsprong van het betrokken artikel in code); de Lid-Staten kunnen bepalen
dat vak 34b niet behoeft te worden ingevuld (vermelding van de regio waar
de goederen zijn geproduceerd).

35.

Brutomassa

!M1
Dit vak moet verplicht worden ingevuld bij toepassing van de regeling
communautair douanevervoer, wanneer het stelsel van douane-entrepots
door wederuitvoer wordt aangezuiverd en wanneer het formulier wordt
gebruikt om het communautaire karakter van de goederen aan te tonen; in
de andere gevallen kunnen de Lid-Staten bepalen dat dit vak niet behoeft te
worden ingevuld.
Vermelding in kilogram van de brutomassa van de goederen die in het
overeenkomstige vak 31 zijn omschreven. De brutomassa is de massa van
de goederen vermeerderd met de massa van al hun verpakkingen, met
uitzondering van het transportmaterieel en met name van de containers.
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Heeft de aangifte, bij communautair douanevervoer en bij gebruik van het
formulier om het communautaire karakter van de goederen aan te tonen,
betrekking op verscheidene soorten goederen, dan is het voldoende dat de
totale brutomassa in het eerste vak 35 wordt vermeld; de overige vakken 35
worden niet ingevuld.
37.

Regeling
Vermelding van de regeling waarvoor de goederen bij uitvoer worden
aangegeven in de daartoe vastgestelde communautaire code.

38.

Nettomassa
Vermelding in kilogram van de nettomassa van de goederen die in het
overeenkomstige vak 31 zijn omschreven. De nettomassa is de eigen massa
van de van al hun verpakkingen ontdane goederen.
Bij communautair douanevervoer dient de nettomassa slechts te worden
vermeld wanneer dit volgens de communautaire wetgeving verplicht is.

39.

Contingent
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
(Toepassing van voorschriften inzake contingenten.)

40.

Summiere aangifte/voorafgaand document
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
(Verwijzing naar de documenten die betrekking hebben op de administratieve regeling die aan de uitvoer naar een derde land of eventueel aan de
verzending naar een Lid-Staat voorafgaat.)
Dit vak moet verplicht worden ingevuld wanneer het formulier gebruikt
wordt om het communautaire karakter van de goederen aan te tonen.

!M1
Dit vak moet verplicht worden ingevuld wanneer het stelsel van douaneentrepots wordt aangezuiverd door de wederuitvoer van goederen die in een
entrepot van het type B waren opgeslagen; verwijzing naar de aangifte tot
plaatsing onder het stelsel van douane-entrepots.
!B
41.

Aanvul lende eenheden (bi jzondere maatst af)
Voor zover nodig in te vullen volgens de aanwijzingen van de
goederennomenclatuur. De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet
behoeft te worden ingevuld bij wederuitvoer van onder het stelsel douaneentrepots geplaatste goederen.
Voor elk artikel vermelding van de hoeveelheid in de eenheden die in de
goederennomenclatuur is aangegeven.

44.

Bijzondere vermeldingen ; voorgelegde stukken ; certif icaten en vergunningen
Vermelding van enerzijds de gegevens die eventueel op grond van
bijzondere voorschriften zijn vereist en anderzijds van de referentienummers van de bij de aangifte gevoegde documenten, in voorkomend
geval met inbegrip van de controle-exemplaren T5.
Het deelvak „code bijzondere vermeldingen” (BV) behoeft niet te worden
ingevuld.

!M1
Wanneer de aangifte tot wederuitvoer ter aanzuivering van het stelsel van
douane-entrepots bij een ander douanekantoor dan het controlekantoor
wordt ingediend, vermelding van de volledige naam en het volledige adres
van het controlekantoor.
!M14
Vanaf 1 januari 1999 wordt in dit vak, bij voorkeur in het deelvak in de
rechter benedenhoek, in de lidstaten die bedrijven de mogelijkheid bieden
bij het invullen van hun douaneaangiften de euro te gebruiken, de afkorting
vermeld van de gebruikte munteenheid — nationale munteenheid of euro.
De lidstaten kunnen bepalen dat deze afkorting slechts wordt vermeld in vak
44 van het eerste artikel van de goederen waarop de aangifte betrekking
heeft. In dit geval wordt deze vermelding geacht voor alle artikelen te
gelden waarop de aangifte betrekking heeft.
Deze vermelding geschiedt in de drielettercode van munteenheden van de
ISO alfa-3 (ISO 4217).
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46.

Statistische waarde

!M14
Vermelding van de statistische waarde in de munteenheid waarvan de code
eventueel in vak 44 is vermeld of, indien deze code in vak 44 ontbreekt, in
de munteenheid van de lidstaat waar de uitvoerformaliteiten worden
vervuld, overeenkomstig de communautaire voorschriften terzake.

!B
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak bij de wederuitvoer van onder het
stelsel douane-entrepots geplaatste goederen niet behoeft te worden
ingevuld.
47.

Berekening van de belastingen
De Lid-Staten kunnen eisen dat het type belasting en de maatstaf van de
heffing, de heffingsvoet en de gekozen wijze van betaling worden vermeld,
alsmede, als indicatie, het verschuldigde bedrag van de betrokken belasting
en het totaal van de belastingen op het betrokken artikel zoals door de
betrokkene berekend.
In voorkomend geval wordt op elke regel het volgende vermeld, zo nodig in
de daartoe vastgestelde communautaire code:

!M14

—

het type belasting (accijns, enz.),

—

de maatstaf van de heffing,

—

de heffingsvoet,

—

het verschuldigde bedrag,

—

de gekozen wijze van betaling (WB).

De in dit vak in te vullen bedragen worden uitgedrukt in de munteenheid
waarvan de code eventueel in vak 44 is vermeld of, indien deze code in vak
44 ontbreekt, in de munteenheid van de lidstaat waar de uitvoerformaliteiten
worden vervuld.
!B
48.

Uitstel van betaling
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
(Verwijzingen naar de betrokken vergunning, waarbij onder uitstel van
betaling zowel uitstel van betaling van belastingen als belastingkrediet
wordt verstaan.)

49.

Identif icatie van het entrepot
Indien van toepassing, vermelding van het identificatienummer van het
entrepot, gevolgd door de letters waarmee de Lid-Staat van afgifte wordt
aangeduid en die aan het nummer van de vergunning voorafgaan.
Dit vak moet verplicht worden ingevuld bij plaatsing onder de regeling
passieve veredeling van onder het stelsel douane-entrepots geplaatste
goederen of bij de wederuitvoer van onder het stelsel douane-entrepots
geplaatste goederen. In de andere gevallen kunnen de Lid-Staten bepalen
dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.

50.

Aangever communautair douanevervoer en gemachtigde
ve r t eg e n wo o r d i g e r ; p l a a t s , d a t u m e n h a n d t e k e n i n g .
Vermelding van de naam en voornaam of van de firmanaam en van het
volledige adres van de aangever, alsmede, in voorkomend geval, van het
identificatienummer dat hem door de bevoegde autoriteiten is toegekend. In
voorkomend geval vermelding van de naam en voornaam of van de
firmanaam van de gemachtigde vertegenwoordiger die voor de aangever
ondertekent.
Behoudens nog vast te stellen bijzondere bepalingen met betrekking tot het
gebruik van informatica, moet op het door het kantoor van vertrek te
bewaren exemplaar de originele handtekening van de betrokkene voorkomen. Wanneer deze een rechtspersoon is, dient de handtekening gevolgd
te worden door de naam, voornaam en functie van degene die heeft
ondertekend.

!M5
In geval van uitvoer kan de aangever of zijn vertegenwoordiger de naam en
het adres vermelden van een tussenpersoon die gevestigd is in het
ambtsgebied van het kantoor van uitgang, aan wie het door het kantoor
van uitgang afgetekende exemplaar nr. 3 kan worden teruggegeven.
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51.

Vo o r z i e n e k a n t o r e n ( e n l a n d e n ) v a n d o o r g a n g
Vermelding van het voorziene kantoor van binnenkomst in elk EVA-land
over het grondgebied waarvan de goederen zullen worden vervoerd evenals
het kantoor van binnenkomst waar de goederen het douanegebied van de
Gemeenschap opnieuw binnenkomen na over het grondgebied van een
EVA-land te zijn vervoerd of, indien het vervoer over een ander
grondgebied dan dat van de Gemeenschap en van een EVA-land zal
plaatsvinden, het kantoor van uitgang waar de zending de Gemeenschap
verlaat en het kantoor van binnenkomst waar deze de Gemeenschap weer
binnenkomt. De kantoren van doorgang zijn vermeld in de „lijst van
douanekantoren die bevoegd zijn voor communautair/gemeenschappelijk
douanevervoer”.
Vervolgens vermelding van het betrokken land in de daartoe vastgestelde
communautaire code.

52.

Zekerheid
Vermelding, in de daartoe vastgestelde communautaire code, van de soort
zekerheid die voor het betrokken douanevervoer wordt gesteld en
vervolgens, voor zover nodig, van het nummer van het certificaat van
borgtocht of van de overeenkomstige zekerheid en van het kantoor van
zekerheidstelling.
Indien de doorlopende zekerheid of de zekerheid per aangifte niet voor alle
EVA-landen geldig is of indien de aangever inzake communautair
douanevervoer bepaalde EVA-landen van de doorlopende zekerheid wenst
uit te sluiten, wordt in het gedeelte „niet geldig voor …” het betrokken land
of de betrokken landen vermeld in de daartoe vastgestelde communautaire
code.

53.

Kantoor (en land) van bestemming
Vermelding van het kantoor waar de goederen moeten worden aangebracht
om het communautaire douanevervoer te beëindigen. De kantoren van
bestemming zijn vermeld in de „lijst van douanekantoren die bevoegd zijn
voor communautair/gemeenschappelijk douanevervoer.
Vervolgens vermelding van de betrokken Lid-Staat of het betrokken land in
de daartoe vastgestelde communautaire code.

54.

Plaats en datum, handtekening en naam van de aangever of
z i jn ve r tege nwoordig er
Behoudens nog vast te stellen bijzondere bepalingen met betrekking tot het
gebruik van informatica, bevat het exemplaar dat voor het kantoor van
uitvoer (eventueel van verzending) is bestemd de originele handtekening
van de betrokkene, gevolgd door zijn naam en voornaam. Wanneer het een
rechtspersoon betreft, dient de handtekening te worden gevolgd door de
naam, voornaam en functie van degene die heeft ondertekend.

B.

Formaliteiten tijdens het vervoer
Het is mogelijk dat tussen het tijdstip waarop de goederen het kantoor van uitvoer
en/of vertrek verlaten en dat waarop zij bij het kantoor van bestemming aankomen
bepaalde gegevens dienen te worden vermeld op de exemplaren die de goederen
vergezellen. Deze gegevens betreffende het vervoer dienen op het document, bij
bepaalde gebeurtenissen tijdens het vervoer, te worden ingevuld door de
vervoerder die verantwoordelijk is voor het vervoermiddel waarop of waarin de
goederen rechtstreeks zijn geladen. Wanneer deze gegevens met de hand worden
aangebracht, moet dit op duidelijk leesbare wijze, met inkt en blokletters
gebeuren.
Deze gegevens worden uitsluitend op de exemplaren 4 en 5 vermeld en hebben
betrekking op de hierna volgende gevallen:
— Overladingen: vak 55 invullen
Vak 55: Overladingen
De eerste drie regels van dit vak worden door de vervoerder ingevuld
wanneer de goederen tijdens het vervoer op of in een ander vervoermiddel of
in een andere container worden overgeladen.
Er wordt aan herinnerd dat de vervoerder de bevoegde autoriteiten ervan in
kennis moet stellen wanneer de goederen worden overgeladen, met name
wanneer een nieuwe verzegeling moet worden aangebracht, en dat hij dit op
het document voor communautair douanevervoer moet laten aantekenen.
Wanneer de douane overlading zonder douanetoezicht heeft toegestaan,
brengt de vervoerder de desbetreffende aantekening zelf op het document
voor communautair douanevervoer aan en stelt de bevoegde autoriteiten van
de Lid-Staat waar de goederen zijn overgeladen hiervan op de hoogte met het
oog op de visering van het document.
— Andere gebeurtenissen: vak 56 invullen
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Vak 56: Andere gebeurtenissen tijdens het vervoer
In te vullen overeenkomstig de voorschriften inzake communautair
douanevervoer.
Wanneer daarenboven tijdens het vervoer van goederen die in of op een
oplegger zijn geladen een verandering van trekkend voertuig plaatsvindt (en
de goederen daarbij niet worden behandeld of overgeladen), wordt in dit vak
het registratienummer van de nieuwe trekker vermeld. In dit geval is visering
door de bevoegde autoriteiten niet vereist.
C.

Formaliteiten in verband met de andere douaneregelingen bij invoer
1.

Aangifte
In het eerste deelvak wordt „IM” of „EU” (of eventueel „COM”) vermeld.
In het tweede deelvak wordt het soort aangifte vermeld in de daartoe
vastgestelde communautaire code. (De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit
deelvak niet behoeft te worden ingevuld.)
Het derde deelvak behoeft niet te worden ingevuld.

2.

Afzender/exporteur
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
(Vermelding van de naam en voornaam of van de firmanaam van de
afzender of van de verkoper van de goederen.)

3.

Fo r m u l i e r e n
Vermelding van het volgnummer van de set in het totale aantal gebruikte
sets (formulieren en aanvullende formulieren samen). Bij voorbeeld
wanneer één IM-formulier en twee IM/c-formulieren worden ingediend,
wordt op het IM-formulier 1/3, op het eerste IM/c-formulier 2/3 en op het
tweede IM/c-formulier 3/3 vermeld.
Wanneer de aangifte slechts op één enkele soort goederen betrekking heeft
(dat wil zeggen wanneer één enkel vak „omschrijving van de goederen …”
moet worden ingevuld), wordt in dit vak 3 niets vermeld. In vak 5 wordt dan
slechts het cijfer 1 vermeld.

4.

Ladingslijsten
Vermelding in cijfers van het aantal eventueel bijgevoegde ladingslijsten of
van het aantal door de bevoegde autoriteiten toegelaten lijsten van
commerciële aard waarin de goederen worden omschreven.
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.

5.

Artikelen
Vermelding van het totale aantal artikelen dat door middel van alle
gebruikte formulieren en aanvullende formulieren (of ladingslijsten of
lijsten waarin de goederen worden omschreven) wordt aangegeven. Het
aantal artikelen stemt overeen met het aantal vakken „omschrijving van de
goederen …” dat moet worden ingevuld.

6.

To t a a l c o l l i
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
Vermelding van het totale aantal colli waaruit de zending bestaat.

7.

Referentienummer
Nummer dat de belanghebbende om commerciële redenen aan de zending
heeft gegeven. Naar keuze in te vullen door de gebruikers.

8.

Geadresseerde
Vermelding van de naam en voornaam of van de firmanaam en van het
volledige adres van de persoon of personen bij wie de goederen worden
afgeleverd. In geval van groepagevervoer kunnen de Lid-Staten bepalen dat
in dit vak „diverse” wordt vermeld en dat de lijst van geadresseerden bij de
aangifte wordt gevoegd.

!M1
Bij plaatsing onder het stelsel van douane-entrepots in een particulier
entrepot (type C, D of E), vermelding van de naam en het volledige adres
van de entreposeur indien deze niet de aangever is.

!B
De toelichting kan door de Lid-Staten worden aangevuld met de eis dat het
identificatienummer wordt vermeld dat om redenen van fiscale, statistische
of andere aard aan de betrokkene is toegekend.
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9.

Fi n a n c i e e l ve r a n t wo o r d e l i j k e
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
(Persoon die verantwoordelijk is voor het overmaken van de deviezen in
verband met de betrokken transactie.)

10.

Land van laatste herkomst
Naar gelang van hun behoeften kunnen de Lid-Staten bepalen of dit vak
moet worden ingevuld.

11.

Handels-/productieland
Naar gelang van hun behoeften kunnen de Lid-Staten bepalen of dit vak
moet worden ingevuld.

12.

Gegevens inzake de waarde
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
(Gegevens die nodig zijn voor de berekening van de douanewaarde, de
fiscale of de statistische waarde.)

13.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
(Gegevens betreffende de toepassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.)

14.

A a n g eve r o f ve r t eg e n wo o r d i g e r va n d e g e a d r e s s e e r d e
Voor zover nodig vermelding van de naam of van de firmanaam en van het
volledige adres van de betrokkene overeenkomstig de bepalingen ter zake.
Indien de aangever tevens de geadresseerde is, wordt „geadresseerde”
vermeld.
De toelichting kan door de Lid-Staten worden aangevuld met de eis dat het
identificatienummer wordt vermeld dat om redenen van fiscale, statistische
of andere aard aan de betrokkene is toegekend.

15.

Land van verzending/uitvoer
Vermelding van het land waaruit de goederen zijn uitgevoerd. De Lid-Staten
kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld indien zij
invulling van vak 15a verplicht stellen. Dit vak behoeft niet te worden
ingevuld bij plaatsing van de goederen onder het stelsel douane-entrepots.
In vak 15a vermelding van het betrokken land in de daartoe vastgestelde
communautaire code.
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld
indien zij invulling van vak 15 verplicht stellen. Dit vak behoeft niet te
worden ingevuld bij plaatsing van de goederen onder het stelsel douaneentrepots.
Vak 15b behoeft niet te worden ingevuld.

16.

Land van oorsprong
Invulling van dit vak kan slechts verplicht worden gesteld voor zover de
EG-wetgeving dit toestaat.
Indien de aangifte op artikelen van verschillende oorsprong betrekking
heeft, wordt „diverse” ingevuld. De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak
niet behoeft te worden ingevuld wanneer zij invulling van vak 34 verplicht
stellen.
Dit vak behoeft niet te worden ingevuld bij plaatsing van de goederen onder
een economische douaneregeling.

17.

Land van bestemming
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld,
behalve wanneer goederen met prefinanciering onder het stelsel douaneentrepots worden geplaatst.
Vermelding van de betrokken Lid-Staat.
In vak 17a wordt de betrokken Lid-Staat vermeld in de daartoe vastgestelde
communautaire code.
In vak 17b wordt de regio van bestemming van de goederen vermeld.

18.

Identiteit en nationaliteit van het vervoermiddel bij
aankomst
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
Vermelding van de identiteit, bij voorbeeld het (de) registratienummer(s) of
de naam van het (de) vervoermiddel(en) (vrachtwagen, vaartuig, wagon,
vliegtuig) waarop of waarin de goederen rechtstreeks zijn geladen wanneer
zij bij het douanekantoor worden aangebracht waar de formaliteiten ter
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bestemming worden vervuld, alsmede vermelding van de nationaliteit van
dit vervoermiddel (of van het vervoermiddel waarmee het geheel wordt
voortbewogen indien er meerdere vervoermiddelen zijn) in de daartoe
vastgestelde communautaire code. Bij voorbeeld, wanneer een trekker en
een aanhangwagen verschillende registratienummers hebben, worden zowel
het registratienummer van de trekker als van de aanhangwagen vermeld,
alsmede de nationaliteit van de trekker.
Bij postzendingen of bij vervoer door middel van vaste transportinrichtingen wordt geen registratienummer of nationaliteit vermeld.
Bij vervoer per spoor wordt geen nationaliteit vermeld.
19.

Container(s) (Ctr)
Vermelding van de situatie bij het overschrijden van de buitengrens van de
Gemeenschap in de daartoe vastgestelde communautaire code.

20.

Leveringsvoorwaarden
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
Vermelding van bepaalde clausules van het handelscontract overeenkomstig
de daartoe vastgestelde communautaire code en indeling.

21.

I d e n t i t e i t e n n a t i o n a l i t e i t va n h e t g r e n s ov e r s c h r i j d e n d e
actieve vervoermiddel
De Lid-Staten kunnen bepalen dat de identiteit niet behoeft te worden
opgegeven, maar de nationaliteit moet wel worden vermeld, behalve bij
plaatsing onder het stelsel douane-entrepots. Bij postzendingen of bij
vervoer per spoor of door middel van vaste transportinrichtingen wordt geen
registratienummer of nationaliteit vermeld.
Vermelding van de aard (vrachtwagen, vaartuig, wagon, vliegtuig), gevolgd
door de identiteit (bij voorbeeld door middel van het registratienummer) en
de nationaliteit van het actieve vervoermiddel waarmee de buitengrens van
de Gemeenschap wordt overschreden in de daartoe vastgestelde communautaire code.
Bij gecombineerd vervoer of wanneer het vervoer met meer dan één
vervoermiddel geschiedt, is het voertuig dat het geheel voortbeweegt het
actieve vervoermiddel. Bij voorbeeld, in geval van een vrachtwagen op een
schip is het schip het actieve vervoermiddel; bij trekker en aanhangwagen is
het de trekker.

22.

Va l u t a e n t o t a a l g e f a c t u r e e r d b e d r a g
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
(Achtereenvolgens vermelding van de muntsoort waarin het handelscontract
luidt in de daartoe vastgestelde communautaire code, en van het
gefactureerde bedrag voor alle aangegeven goederen.)

23.

Wisselkoers
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
(Koers waartegen de muntsoort van de factuur in de muntsoort van de
betrokken Lid-Staat wordt omgerekend).

24.

Aard van de transactie
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
Vermelding van bepaalde clausules van het handelscontract volgens de
daartoe vastgestelde communautaire code en indeling.

25.

Ve r v o e r w i j z e a a n d e g r e n s
Vermelding in de daartoe vastgestelde communautaire code van de
vervoerwijze die overeenstemt met het actieve vervoermiddel waarop of
waarin de goederen het douanegebied van de Gemeenschap zijn binnengekomen. Dit vak behoeft niet te worden ingevuld bij plaatsing onder het
stelsel douane-entrepots.

!M4
26.

Binnenlandse vervoerwijze
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak tot en met 31 december 1995 niet
behoeft te worden ingevuld. Na deze datum is invulling van dit vak
verplicht.
Dit vak dient niet te worden ingevuld indien de invoerformaliteiten op het
kantoor van binnenkomst van de Gemeenschap worden vervuld.
De Lidstaten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld in
geval van plaatsing van de goederen onder het stelsel douane-entrepots.
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Vermelding, in de daartoe vastgestelde communautaire code, van de
vervoerwijze bij aankomst.
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27.

Plaats van lossing
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
Vermelding, eventueel in de vorm van codes wanneer in deze mogelijkheid
is voorzien, van de plaats waar de goederen uit het actieve vervoermiddel
worden gelost waarin of waarop zij de grens van de Gemeenschap hebben
overschreden.

28.

Financiële en bankgegevens
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
(Overmaking van deviezen in verband met de betrokken transactie.
Gegevens inzake de financiële afwikkeling en bankreferenties.)

29.

Kantoor van binnenkomst
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
Vermelding van het douanekantoor via hetwelk de goederen het grondgebied van de Gemeenschap zijn binnengekomen.

30.

Plaats van de goederen
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
Nauwkeurige opgave van de plaats waar de goederen kunnen worden
onderzocht.

31.

Colli en omschrijving van de goederen ; merken en
nummers — container(s) nr(s). — aantal en soort
Vermelding van merken, nummers, aantal en soort van de colli; bij
onverpakte goederen het aantal voorwerpen of „los gestort” vermelden, al
naar gelang van het geval, alsmede de gegevens die nodig zijn om de
goederen te kunnen identificeren. Onder de omschrijving van de goederen
wordt de gebruikelijke handelsbenaming verstaan. Behalve bij plaatsing van
niet-communautaire goederen onder het stelsel douane-entrepots in een
entrepot van het type A, B, C, E of F, moet deze benaming gedetailleerd
genoeg zijn om de goederen onmiddellijk en met zekerheid te kunnen
identificeren en indelen. In dit vak worden eveneens de gegevens vermeld
die eventueel op grond van bijzondere voorschriften zijn vereist (belasting
op de toegevoegde waarde, accijns, enz.). Indien containers worden
gebruikt, worden in dit vak tevens de merktekens daarvan vermeld.
Wanneer in vak 16 (land van oorsprong) „diverse” is vermeld, kunnen de
Lid-Staten binnen de grenzen van de EG-wetgeving eisen dat hier het land
van oorsprong van de goederen wordt opgegeven.

32.

Artikelnummer
Vermelding van het volgnummer van het betrokken artikel ten opzichte van
het totale aantal artikelen dat is aangegeven in de formulieren en
aanvullende formulieren die in vak 5 zijn omschreven.
Wanneer de aangifte slechts op één enkel artikel betrekking heeft, kunnen
de Lid-Staten bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld,
aangezien het cijfer 1 dan reeds in vak 5 werd vermeld.

33.

Goederencode
Vermelding van het codenummer van het betrokken artikel. De Lid-Staten
kunnen bepalen dat in het rechter deelvak een specifieke accijnscode wordt
vermeld.

34.

Code land van oorsprong
Vermelding in vak 34a van het in vak 16 vermelde land in de daartoe
vastgestelde communautaire code. Wanneer in vak 16 „diverse” is ingevuld,
vermelding in code van het land van oorsprong van het betrokken artikel.
De Lid-Staten kunnen bepalen dat vak 34 niet behoeft te worden ingevuld
wanneer zij eisen dat vak 16 wordt ingevuld, tenzij in laatstgenoemd vak
„diverse” is vermeld. Vak 34b behoeft niet te worden ingevuld.
Bij plaatsing onder het stelsel douane-entrepots kunnen de Lid-Staten
bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.

35.

Brutomassa
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
(Vermelding in kilogram van de brutomassa van de goederen die in het
overeenkomstige vak 31 zijn omschreven. De brutomassa is de massa van
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de goederen vermeerderd met de massa van al hun verpakkingen, met
uitzondering van het transportmaterieel en met name van de containers.)
!M1
Dit vak moet verplicht worden ingevuld bij plaatsing onder het stelsel van
douane-entrepots.

!M3
36.

Preferentie
De desbetreffende code vermelden.
Tot 1 januari 1996 kunnen de Lidstaten andere dan de in bijlage 38
vermelde codes gebruiken, voor zover aan de hand daarvan de statistische
gegevens met minstens dezelfde mate van nauwkeurigheid kunnen worden
vastgelegd.

!B
37.

Regeling
Vermelding van de regeling waarvoor de goederen ter bestemming worden
aangegeven in de daartoe vastgestelde communautaire code.

38.

Nettomassa
Vermelding in kilogram van de nettomassa van de goederen die in het
overeenkomstige vak 31 zijn omschreven. De nettomassa is de eigen massa
van de van al hun verpakkingen ontdane goederen.

39.

Contingent
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld
(zo nodig in te vullen ten behoeve van de toepassing van voorschriften
inzake contingenten).

40.

Summiere aangifte/voorafgaand document
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
(Referentienummer van de eventueel in het land van invoer gebruikte
summiere aangifte of van de documenten die op een eventuele
voorafgaande administratieve regeling betrekking hebben.)

!M1
Dit vak moet verplicht worden ingevuld bij plaatsing onder het stelsel van
douane-entrepots en wanneer het formulier wordt gebruikt om het
communautaire karakter van de goederen aan te tonen.
!B
41.

Aanvul lende eenheden (bi jzondere maatst af)
Voor zover nodig in te vullen volgens de aanwijzingen van de
goederennomenclatuur. Voor elk artikel vermelding van de hoeveelheid in
de eenheid die in de goederennomenclatuur is aangegeven. Dit vak moet
verplicht worden ingevuld wanneer goederen in het vrije verkeer worden
gebracht of onder een andere douaneregeling dan het stelsel douaneentrepots worden geplaatst. Bij de plaatsing van goederen met prefinanciering in een douane-entrepot is invulling van dit vak evenwel ook verplicht.

42.

Prijs van de goederen
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
(Vermelding van het deel van de in vak 22 genoemde prijs die op het goed
betrekking heeft.)

43.

Code MW (methode meerwaardevaststelling)
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
(Gegevens noodzakelijk voor het vaststellen van de douanewaarde, de
fiscale of de statistische waarde.)

44.

Bijzondere vermeldingen ; voorgelegde stukken ; certif icaten en vergunningen
Vermelding van enerzijds de gegevens die eventueel op grond van
bijzondere voorschriften zijn vereist en anderzijds van de referentienummers van de bij de aangifte gevoegde documenten, in voorkomend
geval met inbegrip van de controle-exemplaren T5. Het deelvak „code
bijzondere vermeldingen” (BV) behoeft niet te worden ingevuld.
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Wanneer een aangifte tot plaatsing onder het stelsel van douane-entrepots
bij een ander douanekantoor dan het controlekantoor wordt ingediend,
vermelding van de naam en het volledige adres van het controlekantoor.
!M14
Vanaf 1 januari 1999 wordt in dit vak, bij voorkeur in het deelvak in de
rechter benedenhoek, in de lidstaten die bedrijven de mogelijkheid bieden
bij het invullen van hun douaneaangiften de euro te gebruiken, de afkorting
vermeld van de gebruikte munteenheid — nationale munteenheid of euro.
De lidstaten kunnen bepalen dat deze afkorting slechts wordt vermeld in vak
44 van het eerste artikel van de goederen waarop de aangifte betrekking
heeft. In dit geval wordt deze vermelding geacht voor alle artikelen te
gelden waarop de aangifte betrekking heeft.
Deze vermelding geschiedt in de drielettercode van munteenheden van de
ISO alfa-3 (ISO 4217).
!B
45.

Aanpassing
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
(Gegevens noodzakelijk voor het vaststellen van de douanewaarde, de
fiscale of statistische waarde.)

!M14
De in dit vak in te vullen bedragen worden uitgedrukt in de munteenheid
waarvan de code eventueel in vak 44 is vermeld of, indien deze code in vak
44 ontbreekt, in de munteenheid van de lidstaat van bestemming.
!B
46.

Statistische waarde

!M14
Vermelding van de statistische waarde in de munteenheid waarvan de code
eventueel in vak 44 is vermeld of, indien deze code in vak 44 ontbreekt, in
de munteenheid van de lidstaat van bestemming, overeenkomstig de
communautaire voorschriften terzake.

!B
Dit vak behoeft niet te worden ingevuld bij plaatsing onder het stelsel
douane-entrepots.
47.

Berekening van de belastingen
Vermelding van de heffingsgrondslag (waarde, gewicht of andere grondslag). De Lid-Staten kunnen eisen dat het type belasting en de maatstaf van
de heffing, de heffingsvoet en de gekozen wijze van betaling worden
vermeld, alsmede, als indicatie, het verschuldigde bedrag van de betrokken
belasting en het totaal van de belastingen op het betrokken artikel, zoals
door de belanghebbende berekend.
Op de aangifte tot plaatsing van niet-communautaire goederen onder het
stelsel douane-entrepots in een entrepot van het type D, slechts de
heffingsgrondslag vermelden.
In voorkomend geval wordt op elke regel het volgende vermeld, zo nodig in
de daartoe vastgestelde communautaire code:

!M14
De in dit vak in te vullen bedragen worden uitgedrukt in de munteenheid
waarvan de code eventueel in vak 44 is vermeld of, indien deze code in vak
44 ontbreekt, in de munteenheid van de lidstaat van bestemming.

!B

48.

—

het type belasting (invoerrecht, BTW, enz.),

—

de maatstaf van de heffing,

—

heffingsvoet,

—

het verschuldigde bedrag van de betrokken belasting,

—

de gekozen wijze van betaling (WB).

Uitstel van betaling
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld.
(Verwijzing naar de betrokken vergunning, waarbij onder uitstel van
betaling zowel uitstel van betaling van belastingen als belastingkrediet
wordt verstaan.)
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49.

Identif icatie van het entrepot
Indien van toepassing, vermelding van het identificatienummer van het
entrepot, gevolgd door de letters waarmee de Lid-Staat van afgifte wordt
aangeduid en die aan het nummer van de vergunning voorafgaan.
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld
wanneer goederen in het vrije verkeer worden gebracht, onder een andere
douaneregeling dan het stelsel douane-entrepots worden geplaatst of bij de
passieve veredeling van onder het stelsel douane-entrepots geplaatste
goederen.

54.

Plaats, datum, handtekening en naam van de aangever of
z i jn ve r tege nwoordig er
Behoudens nog vast te stellen bijzondere bepalingen met betrekking tot het
gebruik van informatica, bevat het exemplaar dat voor het kantoor van
bestemming is bestemd de originele handtekening van de betrokkene,
gevolgd door zijn naam en voornaam. Wanneer de betrokkene een
rechtspersoon is, wordt de handtekening gevolgd door de naam, voornaam
en functie van degene die heeft ondertekend.
TITEL III
Aanwijzingen betreffende de aanvullende formulieren

A.

Aanvullende formulieren mogen slechts worden gebruikt wanneer de
aangifte op verschillende artikelen betrekking heeft (zie vak 5). Zij moeten
te zamen met een IM-, een EX- of een EU- (of eventueel een COM-)
formulier worden overgelegd.

B.

De aanwijzingen in de titels I en II zijn eveneens van toepassing op
aanvullende formulieren.
Met lette er evenwel op dat:

C.

—

in het linker deelvak van vak 1 de afkorting IM/c, EX/c of EU/c (of
eventueel COM/c) wordt aangebracht, behalve wanneer het formulier
uitsluitend voor het communautaire douanevervoer wordt gebruikt. In
dit geval dient in het rechter deelvak de afkorting te worden ingevuld
die de status van de goederen aangeeft voor de toepassing van de
regeling communautair douanevervoer,

—

de Lid-Staten kunnen bepalen dat vak 2/8 niet behoeft te worden
ingevuld en dat het uitsluitend de naam, voornaam en het eventuele
identificatienummer van de betrokkene mag bevatten,

—

het gedeelte „samenvatting” van vak 47 bestemd is voor de definitieve
samenvatting van alle artikelen waarop de gebruikte IM- en IM/c- of
EX- en EX/c- of EU- en EU/c- (eventueel COM- en COM/c-)
formulieren betrekking hebben. Dit vak wordt dus uitsluitend ingevuld
op het laatste formulier van de bij een IM-, EX- of EU- (eventueel
COM-) document gevoegde IM/c-, EX/c- of EU/c- (eventueel
COM/c-) formulieren. Enerzijds wordt hier het totaal per type
belasting en anderzijds het totaal-generaal (TG) van de verschuldigde
belastingen vermeld.

Wanneer aanvullende formulieren worden gebruikt, moeten de nietingevulde vakken „omschrijving van de goederen” worden doorgehaald
zodat het niet mogelijk is daar later iets in te vullen.
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BIJLAGE 38
BIJ HET INVULLEN VAN DE FORMULIEREN TE GEBRUIKEN CODES (1) (2)

Vak 1: Aangifte
Eerste deelvak
Hiervoor zijn de volgende afkortingen vastgesteld:
EX:

— Aangifte ten uitvoer buiten het douanegebied van de Gemeenschap
(behalve in het verkeer met de EVA landen).
— Aangifte tot verzending van niet-communautaire goederen in het kader
van een handelsverkeer tussen twee Lid-Staten.

IM:

— Aangifte tot plaatsing onder een douaneregeling van goederen die in het
douanegebied van de Gemeenschap worden ingevoerd (behalve in het
verkeer met de EVA-landen).
— Aangifte tot plaatsing onder een douaneregeling ter bestemming van
niet-communautaire goederen, in het kader van het handelsverkeer
tussen twee Lid-Staten (behalve in het verkeer met de EVA-landen).

EU:

— Aangifte ten uitvoer naar een EVA-land.
— Aangifte ten invoer uit een EVA-land.

COM:

— Aangifte van communautaire goederen waarvoor bijzondere bepalingen
gelden tijdens de overgangsperiode na de toetreding van nieuwe LidStaten.
— Aangifte tot plaatsing van goederen met prefinanciering onder het stelsel
van douane-entrepot of vrije zone.
— Aangifte voor opslag in entrepot van communautaire goederen.

!M1
— Aangifte van communautaire goederen in het kader van het handelsverkeer tussen gedeelten van het douanegebied van de Gemeenschap waar
de bepalingen van Richtlijn 77/388/EEG van toepassing zijn en
gedeelten van dit douanegebied waar deze bepalingen niet van toepassing zijn, of in het kader van het handelsverkeer tussen gedeelten van dit
douanegebied waar deze bepalingen niet van toepassing zijn.
!B
Tw e e d e d e e l v a k
Hiervoor zijn de volgende codes vastgesteld:
0:

In het vrije verkeer brengen.
Deze code wordt niet gebruikt bij wederinvoer na tijdelijke uitvoer (zie
code 6).

1:

Definitieve uitvoer.
Deze code wordt niet gebruikt bij wederuitvoer na tijdelijke invoer (zie
code 3).

2:

Tijdelijke uitvoer.

3:

Wederuitvoer.
Deze code wordt niet gebruikt bij tijdelijke uitvoer (zie code 2); hij
wordt slechts gebruikt bij wederuitvoer na tijdelijke invoer of na invoer
om in entrepot te worden opgeslagen.

4:

Aangifte tot verbruik.
Deze code wordt niet gebruikt bij wederinvoer (zie code 6).

5:

Tijdelijke invoer.

(1) Het gebruik in deze bijlage van de termen uitvoer, wederuitvoer, invoer en
wederinvoer geldt eveneens voor verzending, herverzending, binnenkomst en
wederbinnenkomst.
(2) Wanneer in deze bijlage sprake is van de „EVA” worden niet alleen de EVA-landen
bedoeld, maar ook de andere partijen bij de Overeenkomstbetreffende een
gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer en de Overeenkomst inzake de
„vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer”, met uitzondering
van de Gemeenschap.”
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6:

Wederinvoer.
Deze code wordt slechts gebruikt bij wederinvoer na tijdelijke uitvoer.

7:

Inslag in entrepot, met inbegrip van het plaatsen van goederen in andere
inrichtingen onder douanetoezicht.

9:

Behandeling onder douanetoezicht en andere regelingen.

Derde deelvak
!M13
Dit deelvak wordt slechts ingevuld bij toepassing van de regeling communautair
douanevervoer of indien de communautaire status van de goederen moet worden
aangetoond.
Hiervoor zijn de volgende tekens vastgesteld:
T1:

Goederen die met toepassing van de regeling extern communautair
douanevervoer worden vervoerd.

T2:

Goederen die met toepassing van de regeling extern communautair
douanevervoer worden vervoerd overeenkomstig artikel 165 van het wetboek,
behalve in de bij artikel 311, onder c), bedoelde gevallen.

T2F:

Goederen die met toepassing van de regeling intern communautair
douanevervoer worden vervoerd, in de bij artikel 311, onder c), genoemde
gevallen.

T:

Gemengde zendingen in ten minste twee van de volgende situaties:
— goederen die onder de regeling extern communautair douanevervoer
worden vervoerd;
— goederen die onder de regeling intern communautair douanevervoer
worden vervoerd, overeenkomstig artikel 165 van het wetboek, behalve
in de bij artikel 311, onder c), bedoelde gevallen;
— goederen die onder de regeling intern communautair douanevervoer
worden vervoerd in de bij artikel 311, onder c), bedoelde gevallen.

T2L:

Document ten bewijze van de communautaire status van de goederen.

T2LF:

Document ten bewijze van de communautaire status van goederen die
bestemd zijn voor of van herkomst zijn uit een deel van het douanegebied van
de Gemeenschap waarop de bepalingen van Richtlijn 77/388/EEG niet van
toepassing zijn.

!B
Gedurende de overgangsperiode na de toetreding van nieuwe Lid-Staten dient zo nodig,
volgens de bepalingen van artikel 206, eerste alinea, van onderhavige verordening het
teken T2 of T2L door een passende aanduiding te worden gevolgd, namelijk:
ES:

voor goederen die de status van „Spaanse” goederen hebben.

PT:

voor goederen die de status van „Portugese” goederen hebben.

Vak 10 Code land van eerste bestemming
!M8
De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad (1), en met name die van
artikel 9, lid 1, zijn van toepassing.
!B
Vak 11: Code handels-/productieland
!M8
De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad (1), en met name die van
artikel 9, lid 1, zijn van toepassing.
!B
Vak 15a: Code land van verzending/uitvoer
!M8
De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad (1), en met name die van
artikel 9, lid 1, zijn van toepassing.
(1) PB nr. L 118 van 25. 5. 1995, blz. 10.
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Vak 15b: Code gebied van uitvoer
De codes hiervoor worden door de Lid-Staten vastgesteld.
Vak 17a: Code land van bestemming
!M8
De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad (1), en met name die van
artikel 9, lid 1, zijn van toepassing.
!B
Vak 17b: Code gebied van bestemming
De codes hiervoor worden door de Lid-Staten vastgesteld.
Vak 18: Nationaliteit van het vervoermiddel bij vertrek/bij aankomst
De voor vak 15a vastgestelde codes zijn van toepassing.
Vak 19: Containers
Hiervoor gelden de volgende codes:
0:

Niet in containers vervoerde goederen.

1:

In containers vervoerde goederen.

Vak 20: Leveringsvoorwaarden
De volgende codes en gegevens worden, indien van toepassing, in de eerste twee
deelvakken aangebracht:

Eerste deelvak

Betekenis

Tweede deelvak

Incoterm

Incoterm IKK/ECE Genève

Plaatsnaam

EXW

Af fabriek

Overeengekomen plaats

FCA

Vrachtvrij tot vervoerder

… aangewezen plaats

FAS

Franco langszij schip

Overeengekomen haven van verscheping

FOB

Vrij aan boord

Overeengekomen haven van verscheping

CFR

Kostprijs en vracht

Overeengekomen haven van bestemming

CIF

Kostprijs, verzekering,
vracht

Overeengekomen haven van bestemming

CPT

Vrachtvrij tot

Overeengekomen haven van bestemming

CIP

Vrachtvrij inclusief verzekering

Overeengekomen haven van bestemming

DAF

Franco grens

Overeengekomen plaats

DES

Franco af schip

Overeengekomen haven van bestemming

DEQ

Franco af kade

Overeengekomen haven van bestemming

DDU

Franco exclusief rechten

Overeengekomen plaats van bestemming

DDP

Franco inclusief rechten

Overeengekomen plaats van bestemming

XXX

Andere leveringsvoorwaarden dan hierboven
vermeld

Duidelijke vermelding van de in het
contract opgenomen voorwaarden

(1) PB nr. L 118 van 25. 5. 1995, blz. 10.
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De Lid-Staten kunnen eisen dat in het derde deelvak het volgende wordt vermeld:
1:

Plaats in de betrokken Lid-Staat.

2:

Plaats in een andere Lid-Staat.

3:

Andere (plaats buiten de Gemeenschap).

Vak 21: Nationaliteit van het actieve vervoermiddel dat de grens overschrijdt
De voor vak 15a vastgestelde codes zijn van toepassing.
Vak 22: Valuta factuur
!M14
De valuta van de factuur wordt door middel van de ISO alfa-3-code van de valuta (ISO
4217) aangegeven.
De lidstaten kunnen de numerieke codes met drie cijfers van de krachtens artikel 9 van
Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad (1) vastgestelde geonomenclatuur echter
blijven gebruiken..
!B
Vak 24: Aard van de transactie
De lijst van codes volgt hierna.
De Lid-Staten die dit gegeven vragen moeten de codes met één cijfer van Kolom A
gebruiken, met uitzondering in voorkomend geval van code 9, en dit cijfer in het
linkerdeel van het vak vermelden. Zij kunnen eventueel bepalen dat in het rechterdeel
van het vak een tweede cijfer van kolom B wordt ingevuld.
!M7

Kolom A

Kolom B

1. Transacties die gepaard gaan met een
feitelijke of voorziene eigendomsoverdracht tegen een tegenprestatie
(financieel of anderszins) (met uitzondering van de onder rubriek 2, 7
en 8 te registreren transacties) (1) (2) (3)

1.
2.

2. Retourzendingen na registratie van de
oorspronkelijke transactie onder rubriek 1 (4); gratis vervanging van
goederen (4)

1.
2.

3.

1.

(Niet-tijdelijke) transacties die gepaard gaan met een eigendomsoverdracht zonder tegenprestatie (financieel of anderszins)

3.
4.
5.

3.

2.
3.
4.
4. Verrichtingen met het oog op loonveredeling (5)of reparatie (6) (met uitzondering van de onder rubriek 7 te
registreren verrichtingen

1.
2.

5. Verrichtingen na loonveredeling (5) of
reparatie (6) (met uitzondering van de
onder rubriek 7 te registreren verrichtingen)

1.
2.

(1) PB L 118 van 25. 5. 1995, blz. 10.

3.

3.

Definitieve aankoop/verkoop (2)
Zichtzending of verkoop of proef,
levering in consignatie of via een
commissionair
Ruilhandel (tegenprestatie in natura
Persoonlijke aankopen door reizigers
Financiële leasing (huurkoop) (3)
Retourzendingen van goederen
Vervanging van teruggezonden goederen
Vervanging (bij voorbeeld onder
garantie) van goederen die niet zijn
teruggezonden
Zending van goederen in het kader
van geheel of gedeeltelijk door de
Europese Gemeenschap beheerde of
gefinancierde hulpprogramma’s
Andere overheidssteun
Andere hulp (particuliere sector, nietgouvernementele organisatie)
Andere
Loonveredeling
Onderhoud en reparatie tegen betaling
Onderhoud en reparatie, kosteloos
Loonveredeling
Onderhoud en reparatie tegen betaling
Onderhoud en reparatie, kosteloos
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Kolom A

6.

Kolom B

Transacties zonder eigendomsoverdracht, namelijk verhuur, bruikleen,
operationele leasing (7) en ander tijdelijk gebruik (8), met uitzondering
van loonveredeling en reparaties (levering en retourzending)

1.

Verhuur, bruikleen, operationele leasing

2.

Ander tijdelijk gebruik

7. Verrichtingen in verband met gecoördineerde defensieprojecten of andere
intergouvernementele programma’s
voor gecoördineerde fabricage (bij
voorbeeld Airbus)
8. Levering van bouwmaterialen en materieel voor de bouw in het kader van
een algemene overeenkomst (9)
9. Andere transacties
(1) Deze rubriek bestrijkt het grootste deel van de in- en uitvoer, namelijk de transacties waarbij:
—

een eigendomsoverdracht tussen een ingezetene en een niet-ingezetene geschiedt,
en

—

een financiële tegenprestatie of een tegenprestatie in natura (ruilhandel) is of zal worden
verricht..

Opgemerkt zij dat dit ook geldt voor bewegingen tussen eenheden van een zelfde onderneming
of van dezelfde groep ondernemingen en voor bewegingen van en naar distributiecentra, tenzij
er voor deze transacties geen betaling of andere vergoeding plaatsvindt (in dat geval valt een
dergelijke transactie onder rubriek 3).

(2) Inclusief de vervanging tegen betaling van reserveonderdelen of andere goederen.
(3) Inclusief financiële leasing (huurkoop): de huur wordt zo berekend dat de waarde van de
goederen volledig of bijna volledig wordt gedekt. De risico’s en de winsten in verband met het
bezit van de goederen gaan over op de huurder. Bij het einde van de overeenkomst wordt de
huurder feitelijk eigenaar van de goederen.

(4) Retourzendingen en de vervanging van goederen die oorspronkelijk werden geregistreerd in de
rubrieken 3 tot en met 9 van kolom A, moeten bij de desbetreffende rubrieken worden
opgetekend.

(5) Loonveredeling wordt in de rubrieken 4 en 5 van kolom A geregistreerd, ongeacht het feit of
dit wel of niet onder douanetoezicht geschiedt. Veredeling die de bewerker voor eigen
rekening verricht, valt niet onder deze rubrieken, maar moet in rubriek 1 van kolom A worden
opgetekend.

(6) Reparatie van een goed betekent het herstel van de oorspronkelijke functie ervan. Dit kan
reconstructie- en verbeteringswerkzaamheden omvatten.

(7) Operationele leasing: elke huurovereenkomst met uitzondering van financiële leasing als
bedoeld onder voetnoot (3).

(8) Deze rubriek betreft goederen die worden uitgevoerd/ingevoerd met de bedoeling deze ooit
weer in te voeren respectievelijk weer uit te voeren, zonder dat er sprake is van
eigendomsoverdracht.

(9) Voor in rubriek 8 van kolom A te registreren transacties mogen de goederen niet afzonderlijk
worden gefactureerd, maar moet het werk in zijn geheel in rekening worden gebracht. Indien
dit niet het geval is, moeten de transacties in rubriek 1 worden geregistreerd.

!B
Vak 25: Vervoerwijze aan de grens
De lijst van codes volgt hieronder:
A:

Code met één cijfer (verplicht)

B:

Code met twee cijfers (facultatief)

A

B

Benaming

1

10

Vervoer over zee

12

Wagon op zeeschip

16

Motorvoertuig op zeeschip

17

Aanhangwagen of oplegger zonder trekker op zeeschip
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A

B

Benaming

18

Lichter op zeeschip

20

Vervoer per spoor

23

Vrachtwagen op wagon

3

30

Wegvervoer

4

40

Luchtvervoer

5

50

Postzendingen

7

70

Vaste transportinrichtingen

8

80

Vervoer over binnenwateren

9

90

Eigen kracht

2

Vak 26: Binnenlandse vervoerwijze
De voor vak 25 vastgestelde codes zijn van toepassing.
Vak 27: Plaats van lading/lossing
Codes door de Lid-Staten vast te stellen.
Vak 28: Financiële en bankgegevens
Codes door de Lid-Staten vast te stellen.
Vak 29: Kantoor van uitgang/binnenkomst
In afwachting van een harmonisering van de codes op communautair vlak, stellen de
Lid-Staten zelf codes vast (waarbij de Lid-Staten zelf kunnen bepalen of een code
gebruikt moet worden).
Vak 33: Goederencode

!M5
Eerste deelvak (8 cijfers)
In te vullen overeenkomstig de gecombineerde nomenclatuur.
Tw e e d e d e e l v a k ( 2 t e k e n s )
In te vullen overeenkomstig Taric (2 tekens betreffende de toepassing van specifieke
communautaire maatregelen voor de vervulling van de formaliteiten ter bestemming).
Derde deelvak (4 tekens)
In te vullen overeenkomstig Taric (eerste aanvullende code).
Vie r de de e l va k (4 t e ke ns)
In te vullen overeenkomstig Taric (tweede aanvullende code).
Vij f de de e l va k (4 t e ke ns)
Codes vast te stellen door de Lid-Staten.
!B
Vak 34a: Code land van oorsprong
De voor vak 15a vastgestelde codes zijn van toepassing.
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Vak 34b: Code gebied van oorsprong/van productie
Codes door de Lid-Staten vast te stellen.

!M3
Vak 36: Preferentie

De desbetreffende codes zijn:
1)

Eerste cijfer van de code

Code

Tariefregeling

0

Geen der navolgende gevallen

1

Tariefregeling erga omnes (zonder certificaat betreffende het preferentiële
karakter)

2

Stelsel van algemene preferenties (APS)

3

Andere tariefpreferenties (EUR 1, ATR (1) of gelijkwaardig document).

!M13
!B

(1) Wanneer dit document wordt gebruikt om het bewijs van oorsprong te leveren.
!M3
2)

!M13

De t wee vol ge nde c i j f ers va n d e c ode

Code

Tariefregeling

00

Geen van de hiernavolgende gevallen

10

Schorsing van rechten

15

Schorsing van rechten met bijzondere bestemming

18

Schorsing van rechten met certificaat betreffende het bijzondere karakter van
het product

20

Tariefcontingent (1)

23

Tariefcontingent met bijzondere bestemming (1)

25

Tariefcontingent met certificaat betreffende het bijzondere karakter van het
product (1)

28

Tariefcontingent na passieve veredeling (1)

40

Bijzondere bestemming voortvloeiend uit het gemeenschappelijk douanetarief

50

Certificaat betreffende het bijzondere karakter van het product.

99

Niet-inning van de douanerechten krachtens communautaire bepalingen of
bepalingen van door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten tot instelling
van een douane-unie.

!B

(1) In het geval dat het aangevraagde tariefcontingent is uitgeput, kunnen de Lidstaten bepalen dat
de aanvraag geldt voor de toepassing van elke andere bestaande preferentie.

Vak 37: Regeling (bij invoer/uitvoer)
A.

Eerste deelvak
De in dit deelvak in te vullen codes sluiten aan op de codes in het tweede deelvak
van vak 1.
Het gaat hier om een code van vier cijfers, waarvan de eerste twee de gevraagde
regeling weergeven, en de laatste twee de voorafgaande regeling. De lijst van deze
code met twee cijfers volgt hieronder.
Onder voorafgaande regeling wordt de regeling verstaan waaronder de goederen
waren geplaatst alvorens onder de gevraagde regeling te worden geplaatst.
Wanneer de goederen eerder onder een entrepotstelsel of onder de regeling
tijdelijke invoer waren geplaatst, of wanneer de goederen uit een vrije zone
komen, wordt de daarbij behorende code slechts gebruikt indien de goederen niet
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onder een economische douaneregeling (actieve/passieve veredeling, behandeling
onder douanetoezicht) waren geplaatst.
Voorbeeld:Wederuitvoer van goederen die zijn ingevoerd in het kader van de
regeling actieve verdeling (met schorsingssysteem) en vervolgens onder het
stelsel douane-entrepots zijn geplaatst = 3151 (en niet 3171) (eerste
verrichting = 5100; tweede verrichting = 7151; wederuitvoer = 3151.)
Op dezelfde manier wordt de plaatsing van goederen onder één der opschortende
regelingen bij wederinvoer na tijdelijke uitvoer als een simpele invoer onder dat
stelsel beschouwd. De wederinvoer wordt pas bij het in het vrije verkeer brengen
van de goederen in aanmerking genomen.
Voorbeeld: Gelijktijdig tot verbruik aangeven met in het vrije verkeer brengen van
een goed dat in het kader van de douaneregeling passieve veredeling is uitgevoerd
en bij de wederinvoer onder het stelsel douane-entrepots wordt geplaatst = 6121
(en niet 6171) (eerste verrichting = tijdelijke uitvoer voor passieve
veredeling = 2100; tweede verrichting = inslag in douane-entrepot = 7121; derde
verrichting = tot verbruik aangeven + in het vrije verkeer brengen = 6121.)
Codes ter aanduiding van de verschillende regelingen
Steeds wordt een tweecijfercode met een andere tweecijfercode gecombineerd om
een code van vier cijfers te vormen.
01:

Het in het vrije verkeer brengen van goederen met gelijktijdige
wederverzending in het kader van het handelsverkeer tussen gedeelten
van het douanegebied van de Gemeenschap waar de bepalingen van
Richtlijn 77/388/EEG van de Raad (1) van toepassing zijn en gedeelten
van dit douanegebied waar deze bepalingen niet van toepassing zijn, of
in het kader van het handelsverkeer tussen gedeelten van dit
douanegebied waar deze bepalingen niet van toepassing zijn.
Het in het vrije verkeer brengen van goederen met gelijktijdige
wederverzending in het kader van het handelsverkeer tussen de
Gemeenschap en het Vorstendom Andorra (2) evenals tussen de
Gemeenschap en de Republiek San Marino (3) .

02:

Uitsluitend invoer in het vrije verkeer met het oog op toepassing van de
regeling actieve veredeling met terugbetalingssysteem (4) .

05:

Invoer in het vrije verkeer en het gelijktijdig brengen onder een andere
regeling actieve veredeling dan voorzien onder de codes 02 of 51.

07:

Invoer in het vrije verkeer en het gelijktijdig plaatsen onder een
entrepotregeling (daaronder begrepen in andere plaatsen onder fiscale
controle).

08 a):

Goederen die in een andere Lid-Staat in het vrije verkeer zijn gebracht in
het kader van de regeling actieve veredeling (terugbetalingssysteem) (4) .

10:

Definitieve uitvoer/verzending.

21:

Tijdelijke uitvoer in het kader van een andere douaneregeling passieve
veredeling (5) dan met code 25 bedoeld.

22:

Tijdelijke uitvoer in het kader van een andere regeling passieve
veredeling dan voorzien onder de codes 21 en 25.

23:

Tijdelijke uitvoer van goederen die in ongewijzigde staat zullen
terugkeren.

24 a):

Goederen die voorheen in een andere Lid-Staat onder de regeling
passieve veredeling waren geplaatst.

25:

Tijdelijke uitvoer in alle gevallen dat de regeling inzake economische
passieve veredeling van textielprodukten zoals in het kader van
Verordening (EEG) nr. 636/82 is bepaald, van toepassing is.

!M2

!B

!M2

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

PB nr. L 145 van 13. 6. 1977, blz. 1
Besluit 90/680/EEG van de Raad (PB nr. L 374 van 31. 12. 1990, blz. 13).
Besluit 92/561/EEG van de Raad (PB nr. L 359 van 9. 12. 1992, blz. 13).
Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 19 oktober 1992, artikel 114, lid
1, onder b) (zie ook lid 2, onder b)).
(5) Artikel 114, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2913/92 (zie ook lid 2,
onder a)).
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31:

Wederuitvoer.

40:

Gelijktijdig tot verbruik aangeven en in het vrije verkeer brengen van
goederen die niet het voorwerp uitmaken van een levering met
vrijstelling.

41:

Gelijktijdig tot verbruik aangeven en in het vrije verkeer brengen in het
kader van de regeling actieve veredeling (met terugbetalingssysteem).

42:

Gelijktijdig tot verbruik aangeven en in het vrije verkeer brengen van
goederen die het voorwerp uitmaken van een levering met vrijstelling.

43:

Gelijktijdig tot verbruik aangeven en in het vrije verkeer brengen van
goederen in het kader van bijzondere maatregelen die een heffing
inhouden gedurende de overgangsperiode na de toetreding van nieuwe
Lid-Staten.

44 a):

Goederen die in een andere Lid-Staat gelijktijdig tot verbruik en voor het
vrije verkeer zijn aangegeven in het kader van de regeling actieve
veredeling (terugbetalingssysteem) (1) .

45:

Gelijktijdig deels tot verbruik aangeven en in het vrije verkeer brengen
en plaatsing onder een entrepotstelsel (daaronder begrepen het plaatsen
in andere inrichtingen onder fiscale controle).

46:

In het vrije verkeer brengen in het kader van de regeling actieve
veredeling (terugbetalingssysteem) in de lokalen van een douaneentrepot (1)

47:

In het vrije verkeer brengen in het kader van de regeling actieve
veredeling (terugbetalingssysteem) in een vrije zone of een vrij entrepot.

49:

Aangeven tot verbruik van communautaire goederen in het kader van het
handelsverkeer tussen gedeelten van het douanegebied van de Gemeenschap waar de bepalingen van Richtlijn 77/388/EEG van toepassing zijn
en gedeelten van dit douanegebied waar deze bepalingen niet van
toepassing zijn, of in het kader van het handelsverkeer tussen gedeelten
van dit douanegebied waar deze bepalingen niet van toepassing zijn.
Aangeven tot verbruik van goederen in het kader van het handelsverkeer
tussen de Gemeenschap en het Vorstendom Andorra evenals dat tussen
de Gemeenschap en de Republiek San Marino.

51:

Plaatsing onder de regeling actieve veredeling (met schorsingssysteem) (2) .

52:

Plaatsing onder een andere regeling actieve veredeling dan met de codes
02 en 51 bedoeld.

53:

Invoer voor plaatsing onder de regeling tijdelijke invoer.

54 a):

Goederen die in een andere Lid-Staat onder de regeling actieve
veredeling (schorsingssysteem) (1) zijn geplaatst of verkregen (en die
daar niet in het vrije verkeer zijn gebracht).

55:

Plaatsing onder de regeling actieve veredeling (schorsingssysteem) (2)
in de lokalen van een douane-entrepot.

56:

Plaatsing onder de regeling actieve veredeling (schorsingssysteem) in
een vrije zone of een vrij entrepot.

57:

Overbrenging van onder de regeling actieve veredeling, schorsingssysteem, geplaatste goederen of producten (3) .

61:

Wederinvoer met gelijktijdig in het vrije verkeer brengen en aangeven tot
verbruik van goederen die niet het voorwerp uitmaken van een levering
met vrijstelling.

62:

Terugzending met aangeven tot verbruik in het kader van het handelsverkeer tussen gedeelten van het douanegebied van de Gemeenschap
waar de bepalingen van Richtlijn 77/388/EEG van toepassing zijn en
gedeelten van dit douanegebied waar deze bepalingen niet van
toepassing zijn, of in het kader van het handelsverkeer tussen gedeelten
van dit douanegebied waar deze bepalingen niet van toepassing zijn.

(1) Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 19 oktober 1992, artikel 114, lid
1, onder b) (zie ook lid 2, onder b)).
(2) Artikel 114, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2913/92 (zie ook lid 2,
onder a)).
(3) Verordening (EEG) nr. 3710/92 van de Commissie (PB nr. L 378 van 23. 12. 1992,
blz. 9).
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Terugzending met aangeven tot verbruik in het kader van het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en het Vorstendom Andorra evenals dat
tussen de Gemeenschap en de Republiek San Marino.
63:

Wederinvoer met gelijktijdige aangifte ten verbruike en voor het vrije
verkeer van goederen die het voorwerp uitmaken van een levering met
vrijstelling.

65:

Wederinvoer met gelijktijdig in het vrije verkeer brengen en onder een
andere regeling actieve veredeling plaatsen dan met de codes 02 en 51
bedoeld.

67:

Wederinvoer met gelijktijdig in het vrije verkeer brengen en onder een
entrepotstelsel plaatsen (daaronder begrepen plaatsing in andere inrichtingen onder fiscale controle).

71:

Plaatsing onder het stelsel douane-entrepots daaronder begrepen plaatsing in andere inrichtingen onder douanetoezicht.

72:

Inslag in entrepot (daaronder begrepen het plaatsen in andere inrichtingen onder fiscale controle) van nationale goederen.

73:

Inslag in entrepot (daaronder begrepen andere inrichtingen onder fiscale
controle) van communautaire goederen.

76:

Inslag in entrepot voor uitvoer of plaatsing in vrije zone met
vooruitbetaling van producten of goederen bestemd om in dezelfde
staat te worden uitgevoerd (1) .

77:

Inslag in entrepot met het oog op de uitvoer met vooruitbetaling van
verwerkte producten of goederen die uit basisproducten zijn verkregen (2) .

78:

Plaatsing in vrije zone, behalve in het met code 76 bedoelde geval.

91:

Plaatsing onder de regeling behandeling onder douanetoezicht.

92 a):

Goederen die in een andere Lid-Staat onder de regeling behandeling
onder douanetoezicht zijn geplaatst of verkregen (en die daar niet in het
vrije verkeer zijn gebracht).

93:

Vernietiging van goederen (onder douanetoezicht).

94:

Plaatsing onder de regeling definitief gebruik onder douanetoezicht
(bijzondere bestemming).

95:

Bevoorrading.

96:

Verkooppunten onder douanetoezicht in havens en op luchthavens.

NB: Code 00 wordt gebruikt om aan te geven dat er geen voorafgaande regeling
is geweest (is dus alleen als derde en vierde cijfer te gebruiken).
a)

B.

Met deze codes kan slechts een voorgaande regeling worden aangeduid;
zij kunnen dus niet op de eerste twee plaatsen komen te staan, bij
voorbeeld: 4054: Gelijktijdig tot verbruik aangeven en in het vrije
verkeer brengen van goederen die daarvoor — in een andere Lid-Staat —
onder de regeling passieve veredeling (schorsingssysteem) waren
geplaatst.

Tw e e d e d e e l v a k
In afwachting van een harmonisering op communautair vlak, worden de codes
hiervoor, die ten hoogste uit drie tekens mogen bestaan, door de Lid-Staten
vastgesteld.

Vak 47: Berekening van de belastingen
Eerste kolom: Type belasting.
Codes worden door de Lid-Staten vastgesteld in afwachting van een harmonisatie op
communautair vlak.
Laatste kolom: Wijze van betaling.

(1) Verordening (EEG) nr. 565/80 van de Raad van 4 maart 1980 betreffende de
vooruitbetaling van de uitvoerrestituties van landbouwprodukten, artikel 5, lid 2
(PB nr. L 62 van 7. 3. 1980, blz. 5).
(2) Artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 565/80.
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Naar keuze van de betrokken Lid-Staat gelden hiervoor de volgende codes:
A:

Contante betaling.

B:

Betaling in geld.

C:

Betaling per gekruiste cheque (bankoverschrijving).

D:

Andere (bij voorbeeld ten laste van de rekening van een douane-expediteur).

E:

Uitstel van betaling.

F:

Uitstel douanesysteem of overeenstemmend nationaal systeem.

G:

Uitstel BTW-systeem (artikel 23, zesde BTW-richtlijn).

H:

Goederen ingevoerd voor rekening van een toegelaten geadresseerde (BTW)
(uitstel voor rekening van geadresseerde).

J:

Betaling door de posterijen (postzendingen) of door andere openbare of
overheidsinstellingen.

K:

Krediet voor accijns of terugbetaling accijnzen.

L:

Zekerheid of borgstelling.

M:

Zekerheid (ook in geld).

N:

Zekerheid in geld.

P:

Zekerheidstelling in geld voor rekening van een douane-expediteur.

Q:

Zekerheidstelling op rekening „uitstel”.

R:

Borgstelling.

S:

Individuele zekerheidstelling.

T:

Zekerheidstelling voor rekening van een douane-expediteur.

U:

Zekerheidstelling voor rekening van de belanghebbende — doorlopende
vergunning.

V:

Zekerheidstelling voor rekening van de belanghebbende — individuele
vergunning.

O:

Zekerheidstelling bij productschappen.

W:

Algemene financiële verbintenis van de douane-expediteur.

X:

Algemene financiële verbintenis van de belanghebbende.

Y:

Gewone financiële verbintenis.

Z:

Schuldbekentenis.

Vak 49: Identificatie entrepot
Vermelding van de letter die het soort entrepot aangeeft overeenkomstig artikel 504 van
onderhavige verordening, gevolgd door het identificatienummer dat de Lid-Staat bij de
afgifte van de vergunning heeft toegekend.
Vak 51: Voorziene (landen en) kantoren van doorgang
Vermelding van de landen.
Hiervoor gelden de volgende codes:
B of BE:

België.

DK:

Denemarken.

D of DE:

Duitsland.

EL of GR:

Griekenland.

ES:

Spanje.

FR:

Frankrijk.

IRL of IE:

Ierland.

IT:

Italië.
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LU:

Luxemburg

NL:

Nederland.

PT:

Portugal.

GB:

Verenigd Koninkrijk.

A of AT:

Oostenrijk.

FI:

Finland

NO:

Noorwegen.

SE:

Zweden.

CH:

Zwitserland.

IS:

IJsland

CZ:

Tsjechië

HU:

Hongarije

PL:

Polen

SK:

Slowakije

SM:

San Marino

AD:

Andorra

!M8

!M10

!B
Vak 52: Zekerheid
Vermelding van het type van zekerheid.
Hiervoor gelden de volgende codes:

Situatie

Code

Andere gegevens

Vrijstelling van zekerheid voor het
communautair douanevervoer (artikel
95 van Verordening (EEG) nr. 2913/
92)

0

Nummer van het certificaat van
ontheffing van zekerheid

Doorlopende zekerheid

1

— Nummer van het certificaat van
borgtocht
— Kantoor van zekerheidstelling

Zekerheid per aangifte

2

Zekerheid in geld

3

Zekerheidstelling voor een vast bedrag

4

Zekerheidstelling als bedoeld in artikel 467 van onderhavige verordening

5

Ontheffing van zekerheidstelling (artikel 94 van Verordening (EEG)
nr. 2913/92)

6

Ontheffing van zekerheidstelling
voor bepaalde overheidsinstellingen

8

Vermelding van de landen.
De voor vak 51 vastgestelde codes zijn van toepassing.
Vak 53: Kantoor (en land) van bestemming
De voor vak 51 vastgestelde codes zijn van toepassing.
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BIJLAGE 38 bis
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BIJLAGE 38 ter
1.

Voor de toepassing van artikel 290 bis stellen de douaneautoriteiten van het
douanekantoor waarbij de aangifte voor het vrije verkeer van verse bananen wordt
ingediend, de nettomassa vast door zich te baseren op een monster van
verpakkingseenheden met bananen voor iedere soort verpakking en voor iedere
oorsprong.

2.

Het monster van de te wegen verpakkingseenheden moet representatief zijn voor
de aangifte en ten minste de hieronder vermelde hoeveelheden betreffen:

Aantal aangegeven verpakkingseenheden
(per soort verpakking en per oorsprong)

Aantal te onderzoeken verpakkingseenheden

— tot 400

5

— 401 tot 700

7

— 701 tot 1 000

10

— 1 001 tot 2 000

13

— meer dan 2 000

15

Indien de gehele zending op één enkele douaneaangifte wordt vermeld, kan de
douane, behoudens vermoeden van fraude, de berekening van de nettomassa
baseren op een monsterneming van ten minste 15 verpakkingseenheden (van
dezelfde soort verpakking en van dezelfde oorsprong).
De nettomassa wordt op de volgende wijze vastgesteld:
— na opening van ten minste één verpakkingseenheid, door het bepalen van de
massa van de verpakking,
— de geconstateerde massa van de verpakking geldt vervolgens voor alle
verpakkingen van hetzelfde type en zal in mindering worden gebracht op de
geconstateerde massa van alle gewogen verpakkingseenheden,
— de gemiddelde massa per verpakkingseenheid bananen zal, afhankelijk van
de massa die voor het gecontroleerde monster is geconstateerd, als grondslag
worden genomen om de nettomassa van de bananen vast te stellen waarop de
aangifte betrekking heeft.
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BIJLAGE 39
LIJST VAN AARDOLIEPRODUKTEN WAAROP DE VOORWAARDEN TEN
EINDE VOOR EEN GUNSTIGE TARIEFBEHANDELING IN AANMERKING
TE KOMEN WEGENS DE BIJZONDERE BESTEMMING ERVAN VAN
TOEPASSING ZIJN

GN-code

Omschrijving

ex Hoofdstuk
27: „Diversen”

Bepaalde produkten bedoeld bij de aanvullende aantekeningen
(gecombineerde nomenclatuur) 4, onder n), en 5

2707

Olie en andere produkten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuur-steenkoolteer; soortgelijke produkten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische
overtreft:

2707 10

– benzol:

2707 10 90

– – bestemd voor ander gebruik

2707 20

– toluol:

2707 20 90

– – bestemd voor ander gebruik

2707 30

– xylol:

2707 30 90

– – bestemd voor ander gebruik

2707 50

– andere mengels van aromatische koolwaterstoffen die, distillatieverliezen inbegrepen, voor 65 % of meer van hun volume
overdistilleren bij 250 °C of lager, bepaald volgens de methode
ASTM D 86:
– – bestemd voor ander gebruik:

2707 50 91

– – – solventnafta

2707 50 99

– – – andere
– andere:

2707 99

– – andere:
– – – andere:

2707 99 91

– – – – bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij
post 2803

2710 00

Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe;
preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit
bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze
olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen
– lichte oliën:

2710 00 11

– – bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan

2710 00 15

– – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere
werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling 2710 00 11
– halfzware oliën:

2710 00 41

– – bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan

2710 00 45

– – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere
werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling 2710 00 41
– zware oliën:
– – gasolie:

2710 00 61

– – – bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 700
!M1
GN-code

2710 00 65

Omschrijving

– – – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere
werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij
onderverdeling 2710 00 61
– – stookolie:

2710 00 71

– – – bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan

2710 00 72

– – – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere
werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij
onderverdeling 2710 00 71
– – smeerolie en andere oliën:

2710 00 81

– – – bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan

2710 00 83

– – – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere
werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij
onderverdeling 2710 00 81

2710 00 85

– – – bestemd om te worden ge- of vermengd als omschreven in
aanvullende aantekening 6 (gecombineerde nomenclatuur) op
dit hoofdstuk

2711

Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen:
– vloeibaar gemaakt:

!B
2711 12

– – propaan:
– – – propaan met een zuiverheidsgraad van 99 % of meer:

2711 12 19

– – – – bestemd voor ander gebruik
– – – andere:

2711 12 91

– – – – bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan

2711 12 93

– – – – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een
andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld
bij onderverdeling 2711 12 91

2711 13

– – butanen:

2711 13 10

– – – bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan

2711 13 30

– – – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere
werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij
onderverdeling 2711 13 10

2712

Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, „slack wax”,
ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke
door synthese of op andere wijze verkregen produkten, ook indien
gekleurd:

2712 90

– andere:
– – andere:
– – – ruwe:

2712 90 31

– – – – bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan

2712 90 33

– – – – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een
andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld
bij onderverdeling 2712 90 31

2713

Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie
of van olie uit bitumineuze mineralen:

2713 90

– andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze
mineralen:

2713 90 10

– – bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij post
2803

Hoofdstuk 29

Organische chemische produkten

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 701
!B
GN-code
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2901

Acyclische koolwaterstoffen:

2901 10

– verzadigde:

2901 10 90

– – bestemd voor ander gebruik

2902

Cyclische koolwaterstoffen:

2902 20

– benzeen:

2902 20 90

– – bestemd voor ander gebruik

2902 30

– tolueen:

2902 30 90

– – bestemd voor ander gebruik
– xylenen:

2902 44

– – mengsels van xyleenisomeren:

2902 44 90

– – – bestemd voor ander gebruik
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LIJST VAN PRODUKTEN BESTEMD VOOR LUCHTVAARTUIGEN, SCHEPEN EN BOOR- OF WERKEILANDEN DIE IN AANMERKING KOMEN
VOOR EEN GUNSTIGE TARIEFBEHANDELING WEGENS HUN BIJZONDERE BESTEMMING

DEEL I
!B
GN-code

Omschrijving

AFDELING A
8407

Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder
begrepen:

8407 10

– luchtvaartuigmotoren:

8407 10 90

– – ander (1)

8409

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of
hoofdzakelijk bestemd zijn voor motoren bedoeld bij post 8407 of
8408:

8409 10

– voor luchtvaartuigmotoren:

8409 10 90

– – andere (1)

8411

Turbinestraalmotoren; schroefturbines en andere gasturbines:
– turbinestraalmotoren:

8411 11

– – met een stuwkracht van niet meer dan 25 kN:

8411 11 90

– – – andere (1)

8411 12

– – met een stuwkracht van meer dan 25 kN:

8411 12 90

– – – andere (1)
– schroefturbines:

8411 21

– – met een vermogen van niet meer dan 1 100 kW:

8411 21 90

– – – andere (1)

8411 22

– – met een vermogen van meer dan 1 100 kW:

8411 22 90

– – – andere (1)
– delen:

8411 91

– – van turbinestraalmotoren of van schroefturbines:

8411 91 90

– – – andere (1)

8412

Andere motoren en andere krachtmachines:

8412 10

– straalmotoren (reactiemotoren), andere dan turbinestraalmotoren:

8412 10 90

– – ander (1)

8412 90

– delen:
– – andere:

8412 90 30

– – – van straalmotoren (reactiemotoren), andere dan turbinestraalmotoren (1)

8803

Delen van toestellen bedoeld bij de posten 8801 en 8802:

8803 10

– propellers en rotors, alsmede delen daarvan:

8803 10 90

– – andere (1)

8803 20

– landingsgestellen en delen daarvan:
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Omschrijving

8803 20 90

– – andere (1)

8803 30

– andere delen van vliegtuigen of van hefschroefvliegtuigen

8803 30 90

– – andere (1)

8803 90

– andere:
– – andere:

8803 90 99

– – – andere (1)
AFDELING B

Diversen

Produkten bedoeld bij titel II, onder B, van de „Inleidende
bepalingen” van de gecombineerde nomenclatuur, met uitzondering
van burgerluchtvaartuigen en toestellen voor vliegoefeningen op de
grond
AFDELING C

Diversen

Produkten welke bestemd zijn om te worden gebruikt voor de bouw,
de reparatie en het onderhoud van vliegtoestellen, bedoeld bij de
autonome communautaire tariefschorsingen

(1) Worden slechts bedoeld: de artikelen, die worden ingevoerd met de bestemming om te dienen
voor montage op vliegtoestellen die zelf zonder heffing van rechten zijn ingevoerd of in de
Gemeenschap zijn of worden gebouwd.

DEEL II

GN-Code

Omschrijving

AFDELING A
Diversen

Produkten bestemd om te worden ingebouwd in de schepen van de
onderverdelingen 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10,
8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 10,
8904 00 91, 8905 10 10, 8905 90 10, 8906 00 10 en 8906 00 91
van de gecombineerde nomenclatuur met het oog op de bouw, de
reparatie, het onderhoud of de verbouwing ervan en produkten
bestemd voor de uitrusting van deze schepen (titel II, onder A.1, van
de „Inleidende bepalingen” en de onderverdelingen 8408 10 10 tot
en met 8408 10 90 van de gecombineerde nomenclatuur)
AFDELING B

Diversen

Produkten bedoeld bij titel II, onder A.2, van de „Inleidende
bepalingen” van de gecombineerde nomenclatuur

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 704
!B
BIJLAGE 41
LIJST VAN ANDERE GOEDEREN WAAROP, ONDER VERWIJZING NAAR DE
ARTIKELEN 291 TOT EN MET 304, DE VOORWAARDEN TEN EINDE IN
AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN GUNSTIGE TARIEFBEHANDELING
WEGENS HUN BIJZONDERE BESTEMMING NIET VAN TOEPASSING ZIJN

GN-Code

Omschrijving

0101 11 00

Paarden: fokdieren van zuiver ras

0102 10 00

Levende runderen: fokdieren van zuiver ras

ex 0102 90 10
ex 0102 90 35
ex 0102 90 37

Jonge mannelijke runderen (huisdieren) met een levend gewicht van
ten hoogste 300 kg en bestemd om te worden gemest

0103 10 00

Levende varkens: fokdieren van zuiver ras

0104

Levende schapen en geiten:

0104 10 10

– schapen: fokdieren van zuiver ras

0104 20 10

– geiten: fokdieren van zuiver ras

ex 0201

Vlees van „hoge kwaliteit”, ingevoerd in het kader van een jaarlijks
globaal communautair tariefcontingent

ex 0202

Vlees van „hoge kwaliteit”, ingevoerd in het kader van een jaarlijks
globaal communautair tariefcontingent
30
10
50
90

Vlees, bestemd voor verwerking overeenkomstig artikel 14 van
Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad (1)

0402 29 11

Melk voor zuigelingen luchtdicht verpakt in verpakkingen met een
netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 500 g
en met een vetgehalte van meer dan 10 gewichtspercenten

ex 0202
ex 0202
ex 0202
ex 0202

20
30
30
30

ex 0406 90 13
t/m
0406 90 99

Kaas van alle soorten

0407 00 11
en
0407 00 19

Broedeieren van kalkoenen of ganzen en andere

1701 11 10
en
1701 12 10

Ruwe rietsuiker en beetwortelsuiker, bestemd om te worden
geraffineerd

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.
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TOELICHTING
(bij het boekje met formulieren T2M)
I.

Algemeen

1.

Deze formulieren dienen om bij binnenkomst in het douanegebied van de
Gemeenschap het communautaire karakter aan te tonen van produkten van de
zeevisserij die door een communautair vissersvaartuig zijn gevangen buiten de
territoriale wateren van een niet tot het douanegebied van de Gemeenschap
behorend land of gebied alsook van de goederen die uit deze produkten zijn
verkregen door bewerking aan boord van dit vissersvaartuig, van een ander
communautair vissersvaartuig, of van een communautair fabrieksschip.

2.

Een communautair vissersvaartuig is een vaartuig dat is geregistreerd en
ingeschreven in het deel van het grondgebied van een Lid-Staat dat tot het
douanegebied van de Gemeenschap behoort, dat de vlag van een Lid-Staat voert,
dat de bedoelde produkten vangt en ze eventueel aan boord bewerkt. Een
communautair fabrieksschip is een vaartuig dat op dezelfde voorwaarden is
geregistreerd of ingeschreven en dat zich uitsluitend bezighoudt met de bewerking
van uit een ander vaartuig overgeladen produkten.

3.

Dit boekje bevat tien formulieren die elk uit een origineel van een kopie bestaan.
De kopieën moeten in het boekje blijven.

4.

Het boekje moet op elk verzoek van de douaneautoriteiten worden vertoond.

5.

Het boekje moet onmiddellijk bij het douanekantoor worden ingeleverd dat het
heeft afgegeven indien het vaartuig waarbij het behoort niet meer aan de gestelde
voorwaarden voldoet, wanneer alle formulieren die het bevat zijn gebruikt of
wanneer deze niet meer geldig zijn.

II.

Waarmerking van de formulieren T2M

6.

De formulieren moeten met de schrijfmachine of op duidelijk leesbare wijze met
de hand, met inkt en in blokletters, worden ingevuld. Er mogen geen raderingen of
overschrijvingen in voorkomen. Wijzigingen worden aangebracht door doorhaling
van de onjuiste en de eventuele toevoeging van de gewenste gegevens. Elke aldus
aangebrachte wijziging dient te worden goedgekeurd door degene die de
verklaring waarin de wijziging voorkomt, heeft ondertekend.

7.

De vakken 1, 2 en 3 van het formulier moeten door de belanghebbende worden
ingevuld in de taal waarin het formulier is gedrukt. De vakken 4 tot en met 12
moeten in een van de officiële talen van de Gemeenschap worden ingevuld.

8.

De geldigheid van de formulieren T2M van een boekje blijkt uit de aanwezigheid,
in vak A van het origineel en van de kopie, van het visum van de instantie die
bevoegd is voor de registratie van het communautaire vissersvaartuig waarvoor
het boekje bestemd is. De geldigheidsduur bedraagt twee jaar vanaf de datum die
op bladzijde 2 van de omslag van het boekje is vermeld.

III.

Gebruik van de formulieren T2M

9.

De kapitein van het communautaire vissersvaartuig vult de vakken 4, 5 en/of de
vakken 6, 7 en 8 in, alsmede de verklaring in vak 9 van een origineel en een kopie
en ondertekent deze verklaring:
— bij het lossen van de visserijprodukten en/of de daaruit aan boord verkregen
goederen in een haven in het douanegebied van de Gemeenschap of in een
andere haven van waaruit ze naar het douanegebied van de Gemeenschap
zullen worden vervoerd,
— bij overlading van deze produkten en/of goederen op een ander communautair vissersvaartuig, op een communautair fabrieksschip — waarop de
produkten verwerkt zullen worden — of op een ander vaartuig dat ze niet
verwerkt maar ze rechtstreeks naar een haven in het douanegebied van de
Gemeenschap vervoert of naar een andere haven vanwaar ze naar het
douanegebied van de Gemeenschap zullen worden vervoerd. Bij een
dergelijke overlading vullen de kapiteins van beide vaartuigen vak 10 van
dit origineel en de kopie in en ondertekenen deze.

10.

De kapitein van het bovenbedoelde vaartuig, waarop produkten voor bewerking
vanuit een communautair vissersvaartuig zijn overgeladen, vult de vakken 6, 7 en
8 in, alsmede de verklaring in vak 11 van het origineel en ondertekent deze:
— bij het lossen van de aan boord verkregen goederen in een haven in het
douanegebied van de Gemeenschap of in een andere haven vanwaar ze naar
het douanegebied van de Gemeenschap zullen worden vervoerd,
— bij overlading van deze goederen op een ander vaartuig dat de goederen niet
bewerkt, maar ze rechtstreeks naar een haven in het douanegebied van de
Gemeenschap vervoert of naar een andere haven, vanwaar ze naar het
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douanegebied van de Gemeenschap zullen worden vervoerd. Bij een
dergelijke overlading vullen de kapiteins van beide vaartuigen vak 12 van
dit origineel in en ondertekenen dit.
11.

Indien de produkten of goederen naar een niet tot het douanegebied van de
Gemeenschap behorend land of gebied zijn vervoerd alvorens naar het
douanegebied van de Gemeenschap te worden verzonden, moet vak 13 van het
formulier worden ingevuld en ondertekend door de douaneautoriteit van dit land
of gebied. Indien bepaalde partijen produkten of goederen niet naar het
douanegebied van de Gemeenschap worden verzonden, dienen de hoeveelheid,
de aard, de brutomassa en de bestemming van deze produkten of goederen in het
vak „Opmerkingen” van het formulier te worden vermeld.

12.

Het origineel van het formulier T2M blijft bij elke overlading en tijdens het
vervoer naar het douanegebied van de Gemeenschap bij de produkten en/of
goederen waarop het betrekking heeft.

IV.

Gebruik van „uittreksels” van de formulieren T2M
Indien de produkten en/of goederen naar een niet tot het douanegebied van de
Gemeenschap behorend land of gebied zijn vervoerd om later in deelzendingen
naar het douanegebied van de Gemeenschap te worden verzonden:

13.

Wordt een aantal originele formulieren T2M dat met het aantal deelzendingen
overeenstemt, uit het T2M-boekje gehaald dat bij het vissersvaartuig behoort
waarvan de produkten en/of goederen afkomstig zijn. Op deze formulieren wordt
duidelijk het woord „uittreksel” vermeld en naar het oorspronkelijke formulier
T2M verwezen.
De kopieën van de „Uittreksels” die in het boekje blijven, worden ook van deze
vermeldingen voorzien.

14.

Voor elke deelzending:
— worden de vakken 4, 5 en/of 6, 7 en 8 van het als „uittreksel” gebruikte
formulier T2M ingevuld onder vermelding van de hoeveelheid produkten en/
of goederen waaruit de zending bestaat,
— wordt vak 13 van het origineel van het als „uittreksel” gebruikte formulier
ingevuld, geviseerd en ondertekend door de douaneautoriteiten van het
betrokken land of gebied,
— worden in het vak „Opmerkingen” van het oorspronkelijke formulier T2M
het aantal en de aard van de colli, de brutomassa, de bestemming van de
zending en het nummer en de datum van het uittreksel vermeld,
— blijft het als „uittreksel” gebruikte formulier bij de produkten en/of
goederen.

15.

Zodra alle produkten en/of goederen waarop het oorspronkelijke formulier T2M
betrekking heeft naar het douanegebied van de Gemeenschap zijn verzonden,
wordt vak 13 van dit formulier door de douaneautoriteiten van het betrokken land
of gebied ingevuld, geviseerd en ondertekend. Dit formulier wordt naar het
douanekantoor gezonden dat het T2M-boekje heeft afgegeven. Indien bepaalde
partijen produkten of goederen niet naar het douanegebied van de Gemeenschap
worden verzonden, dienen de hoeveelheid, de aard, de brutomassa en de
bestemming van deze produkten of goederen in het vak „Opmerkingen” van het
formulier te worden vermeld.

V.

Zuivering van de formulieren T2M

16.

Elk oorspronkelijk of als „uittreksel” gebruikt formulier T2M moet worden
overgelegd aan het douanekantoor waar de produkten of goederen waarop het
betrekking heeft het douanegebied van de Gemeenschap binnenkomen. Indien de
produkten of goederen echter onder een douanevervoerregeling de Gemeenschap
binnenkomen die buiten het douanegebied van de Gemeenschap is aangevangen,
dan wordt het formulier bij het kantoor van bestemming van deze regeling
aangeboden.
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LIJST VAN GOEDEREN WAARVAN HET VERVOER AANLEIDING KAN GEVEN TOT EEN VERHOGING VAN DE
ZEKERHEIDSTELLING VOOR EEN VAST BEDRAG

LIJST VAN GOEDEREN DIE VERHOOGDE RISICO’S MEEBRENGEN EN WAAROP DE VRIJSTELLING VAN
ZEKERHEIDSTELLING NIET VAN TOEPASSING IS

GS-code

Omschrijving van de goederen

Hoeveelheid overeenstemmend met het vast
bedrag van 7 000 ECU

1

2

3

01.02

Levende runderen

4 000 kg

02.02

Vlees van runderen, bevroren

3 000 kg

04.02

Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

5 000 kg

Boter en ander melkvet

3 000 kg

08.03

Bananen, „plantains” daaronder begrepen, vers of gedroogd

8 000 kg

17.01

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, in vaste vorm

7 000 kg

2207.10

Ethylalcohol, niet-gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van 80 % vol of
meer

3 hl

ex22.08

Gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol
bevatten

5 hl

2402.20

Sigaretten

ex04.05

35 000 stuks
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MODEL VAN DE IN ARTIKEL 459 BEDOELDE INFORMATIENOTA
Briefhoofd van het centralisatiekantoor dat de vordering indient
Geadresseerde: centralisatiekantoor waaronder het kantoor van tijdelijke invoer
ressorteert of een ander centralisatiekantoor

BETREFT: CARNET ATA — INDIENING VAN EEN VORDERING

Hierbij delen wij U mede dat in overeenstemming met de ATA-overeenkomst (1), op
… (2) een vordering tot betaling van rechten en heffingen werd gezonden naar de met
ons verbonden aansprakelijke organisatie met betrekking tot:
1.

Carnet ATA nr.:

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.

Laatste 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

(1) Artikel 7 van de ATA-overeenkomst, Brussel, 6 december 1991.
(2) Datum van verzending van de vordering tot betaling.
(3) In te vullen aan de hand van de gegevens op de niet-aangezuiverde doorvoer- of
invoerstrook, of bij het onbreken daarvan, aan de hand van de gegevens die het
centralisatiekantoor van afgifte bekend zijn.
(4) Doorhalen wat niet van toepassing is.
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AANWIJZINGEN BIJ HET INVULLEN VAN HET VASTSTELLINGSFORMULIER
I.

Algemene opmerkingen

Het vaststellingsformulier is van een volgnummer voorzien om het van andere
vaststellingsformulieren te kunnen onderscheiden. Dit nummer wordt voorafgegaan
door een van de volgende afkortingen die de Lid-Staat van afgifte aanduiden:

BE voor België
DK voor Denemarken
DE voor Duitsland
EL voor Griekenland
ES voor Spanje
FR voor Frankrijk
IE

voor Ierland

IT

voor Italië

LU voor Luxemburg
NL voor Nederland
!A1
AT voor Oostenrijk
!B
PT voor Portugal
!A1
FI

voor Finland

SE voor Zweden
!B
UK voor het Verenigd Koninkrijk.

Het centralisatiekantoor, als bedoeld in artikel 458, lid 1, van deze verordening,
vermeldt de volgende gegevens op duidelijk leesbare wijze in de daartoe bestemde
vakken van het formulier.
Vakken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 en 14: de gegevens overnemen van de doorvoer- of
invoerstrook die respectievelijk zijn vermeld in de vakken A, G a), G b), achterzijde
kolom 6, G c), H b), achterzijde kolom 1, achterzijde kolom 2, achterzijde kolom 3,
achterzijde kolom 4. Indien het centralisatiekantoor niet over deze stroken beschikt,
maakt het gebruik van de informatie waarover het wel beschikt. Indien de gegevens van
meer dan één soort goederen op het formulier dienen te worden vermeld, wordt gebruik
gemaakt van het bis-formulier, waarvan de vakken eveneens overeenkomstig deze
aanwijzingen worden ingevuld.
Vak 9: de naam van het douanekantoor dat de vakken H a) tot en met e) van de
doorvoerstrook, of vak H van de invoerstrook, heeft afgetekend, of, indien dit niet is
gebeurd, de naam van het kantoor van binnenkomst, voor zover het centralisatiekantoor
daarvan op de hoogte is.
Vak 10: het douanekantoor dat in vak H e) van de doorvoerstrook is vermeld of dat vak
H van de invoerstrook heeft afgetekend. Indien dit niet is gebeurd, de naam van het
kantoor van tijdelijke invoer, voor zover het centralisatiekantoor daarvan op de hoogte
is.
Vak 15: het bedrag van de douanewaarde in de valuta vastgesteld door de Lid-Staat waar
de vordering wordt ingediend.
Vak 16: opgave van de gevorderde douanerechten en -heffingen, in de daartoe
vastgestelde communautaire codes, van het in artikel 6 van de ATA-overeenkomst
bedoelde extrabedrag en van het totaal. Het totaal wordt zowel in cijfers als in letters
opgegeven. De bedragen worden betaald in de nationale valuta van de Lid-Staat van
afgifte van het formulier, waarvan de code boven de kolom wordt vermeld:
BEF

= Belgische frank

DEM

= Duitse mark

ESP

= Spaanse peseta

IEP

= Iers pond

LUF

= Luxemburgse frank

PTE

= Portugese escudo
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DKK

= Deense kroon

GRD

= Griekse drachme

FRF

= Franse frank

ITL

= Italiaanse lire

NLG

= Nederlandse gulden

ATS

= Oostenrijkse schilling

FIM

= Finse mark

SEK

= Zweedse kroon

GBP

= pond sterling

!B

Vak 17: de naam van het centralisatiekantoor en de datum waarop het formulier werd
opgesteld, het stempel van het kantoor en de handtekening van de bevoegde ambtenaar.
II.

Opmerkingen betreffende het bis-formulier

A.

Het bis-formulier wordt slechts gebruikt wanneer het om verschillende goederen
gaat. Het wordt te zamen met het basisformulier ingediend. Het totaal van de
rechten en heffingen van het basisformulier en van het bis-formulier wordt in de
rubriek „samenvatting” vermeld.

B.

De algemene opmerkingen onder I zijn eveneens van toepassing op het bisformulier.
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BIJLAGE 61
MODEL VAN DÉCHARGE
Briefhoofd van het centralisatiekantoor van de tweede Lid-Staat dat de vordering
indient
Geadresseerde: centralisatiekantoor van de eerste Lid-Staat dat de oorspronkelijke
vordering heeft ingediend

BETREFT: CARNET ATA — DÉCHARGE

Hierbij delen wij U mede dat in overeenstemming met de ATA-overeenkomst (1), op
… (2) een vordering tot betaling van rechten en heffingen werd gezonden naar de met
ons verbonden aansprakelijke organisatie met betrekking tot:.
1.

Carnet ATA nr.:

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.

Laatste datum voor wederuitvoer (3):

6.

Nummer van de doorvoerstrook/invoerstrook (4):

7.

Datum van visering van de strook:

Bij deze wordt U ten aanzien van het dossier décharge verleend.
Ondertekening en stempel van het centralisatiekantoor van afgifte

(1) Artikel 7 van de ATA-overeenkomst, Brussel, 6 december 1991.
(2) Datum van verzending van de vordering tot betaling.
(3) In te vullen aan de hand van de gegevens op de niet-aangezuiverde doorvoer- of
invoerstrook, of bij het ontbreken daarvan, aan de hand van de gegevens die het
centralisatiekantoor van afgifte bekend zijn.
(4) Doorhalen wat niet van toepassing is.
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BIJLAGE 62
SPECIAAL STEMPEL

1.

Het wapen of alle andere tekens of leters die voor de betrokken Lid-Staat
kenmerkend zijn

2.

Douanekantoor (1)

3.

Nummer van het document

4.

Datum

5.

Toegelaten afzender (2)

6.

Vergunning

(1) Indien het stempel wordt gebruikt in het kader van artikel 491 van onderhavige
verordening, heeft hij betrekking op het douanekantoor van vertrek.
(2) Indien het stempel wordt gebruikt in het kader van artikel 286 van onderhavige
verordening, heeft hij betrekking op de toegelaten exporteur.
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BIJLAGE 66
AANWIJZINGEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET CONTROLE-EXEMPLAAR T5
A.

Algemene opmerkingen
1.

Onder controle-exemplaar T5 wordt een document verstaan dat op een T5formulier is opgesteld, eventueel aangevuld met een of meer formulieren T5
bis of een of meer ladingslijsten T5.

2.

Het controle-exemplaar T5 heeft tot doel het bewijs te leveren dat de
goederen waarvoor het is afgegeven hun bestemming hebben bereikt of het
gebruik hebben gekregen als bepaald bij de communautaire wetgeving ter
zake. Het is de taak van het bevoegde kantoor van de Lid-Staat de
bestemming/het gebruik van de goederen te controleren of onder zijn
verantwoordelijkheid te doen controleren. Het controle-exemplaar wordt
soms ook gebruikt om de Lid-Staat van bestemming ervan in kennis te
stellen dat voor de hierin vermelde goederen speciale maatregelen gelden.
Deze procedure behoeft slechts te worden toegepast voor zover dit in de
communautaire wetgeving uitdrukkelijk is bepaald. Zij kan zelfs worden
toegepast wanneer de goederen niet onder een regeling communautair
douanevervoer worden vervoerd.

3.

Het controle-exemplaar T5 wordt in een origineel en ten minste een kopie
opgesteld, die beide door de belanghebbende worden ondertekend.
Wanneer de goederen met toepassing van de regeling communautair
douanevervoer of een andere regeling voor douanevervoer worden vervoerd,
worden het origineel en de kopie(ën) van het controle-exemplaar T5 te
zamen bij het kantoor van vertrek ingeleverd. Dit kantoor behoudt een
kopie, terwijl het origineel bij de goederen blijft en met deze bij het kantoor
van bestemming moet worden aangeboden.
Wanneer de goederen niet onder een regeling voor douanevervoer worden
geplaatst, wordt het controle-exemplaar afgegeven door de bevoegde
autoriteiten van de Lid-Staat van verzending die een kopie behouden. Op
het controle-exemplaar T5 wordt de aantekening „Geen douanevervoer”
aangebracht. In dergelijk geval kan het originele controle-exemplaar T5
rechtstreeks naar het bevoegde kantoor van bestemming worden gezonden
of door de betrokkene bij dit kantoor worden aangeboden.

4.

5.
B.

Bij gebruik van:
—

formulieren T5 bis, worden het formulier T5 en de formulieren T5 bis
ingevuld,

—

van ladingslijsten T5, wordt het formulier T5 ingevuld, waarbij de
vakken nr. 31, 33, 35, 38, 100, 103 en 105 worden doorgehaald en de
betreffende gegevens uitsluitend op de ladingslijst(en) T5 worden
vermeld.

Een formulier T5 kan niet tegelijkertijd met formulieren T5 bis en
ladingslijsten T5 worden aangevuld.

Bepalingen betreffende het formulier T5
1.

Gebruikswijze van het formulier
De formulieren moeten met schrijfmachine of door middel van een
mechanografisch of soortgelijk procédé worden ingevuld. Zij mogen
eveneens op duidelijke wijze met de hand, met inkt en in blokletters
worden ingevuld. Ter vergemakkelijking van het invullen met de schrijfmachine, moet het formulier zo in de schrijfmachine worden ingevoerd dat
de eerste letter van de in vak 2 in te vullen gegevens in het daarvoor
bestemde positievakje in de linkerbovenhoek wordt geplaatst.
In de formulieren mogen geen raderingen of overschrijvingen voorkomen.
Wijzigingen worden aangebracht door de onjuiste gegevens door te halen
en, zonodig, de gewenste gegevens toe te voegen. Elke aldus aangebrachte
wijziging dient te worden goedgekeurd door degene die deze heeft
aangebracht en moet uitdrukkelijk door de bevoegde autoriteiten worden
geviseerd. Deze mogen eisen dat een nieuwe aangifte wordt ingediend.
Voorts is het toegestaan dat de formulieren met behulp van een
reproduktietechniek worden ingevuld. Zij mogen eveneens met behulp
van een reproduktietechniek worden vervaardigd en ingevuld, mits aan de
vereisten inzake het model en de afmetingen, het te gebruiken papier en de
te gebruiken taal, de leesbaarheid en het aanbrengen van wijzigingen wordt
voldaan en het verbod inzake raderingen en overschrijvingen in acht wordt
genomen.
Slechts de genummerde vakken worden, indien van toepassing, door de
belanghebbenden ingevuld. De vakken die met een hoofdletter zijn

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 748
!B
aangeduid zijn uitsluitend voor het interne gebruik van de administraties
bestemd, behoudens bij specifieke verordeningen vastgestelde uitzonderingen.
2.

Aanwijzingen bij het invullen van het formulier T5
VAK 2: AFZENDER/EXPORTEUR
Naam en voornaam of firmanaam en het volledige adres van de betrokkene.
Wat het identificatienummer betreft, kan de toelichting door de Lid-Staten
worden aangevuld (identificatienummer dat de betrokkene om redenen van
fiscale, statistische of andere aard is toegekend).
VAK 3: FORMULIEREN
Het volgnummer van de formulieren ten opzichte van het totale aantal
gebruikte formulieren T5 en T5 bis (bij voorbeeld: wanneer een formulier
T5 en twee formulieren T5 bis worden ingediend, wordt op het formulier T5
1/3, op het eerste formulier T5 bis 2/3 en op het tweede formulier T5 bis 3/3
vermeld).
Wanneer de aangifte slechts op één artikel betrekking heeft, d.w.z. wanneer
één enkel vak „omschrijving van de goederen …” moet worden ingevuld,
wordt in dit vak 3 niets vermeld. In vak 5 wordt dan het cijfer 1 vermeld.
VAK 4: LADINGSLIJSTEN
Het aantal eventueel bijgevoegde ladingslijsten T5 in cijfers.
VAK 5: ARTIKELEN
Het totale aantal artikelen dat door de betrokkene met alle gebruikte
formulieren T5 en T5 bis of ladingslijsten T5 wordt aangegeven. Het aantal
artikelen stemt overeen met het aantal vakken „omschrijving van de
goederen …” dat wordt ingevuld.
VAK 6: TOTAAL AANTAL COLLI
Het totale aantal colli waaruit de zending bestaat.
VAK 7: REFERENTIENUMMER
Facultatief. Nummer dat de belanghebbende aan de zending heeft gegeven.
VAK 8: GEADRESSEERDE
Naam en voornaam of firmanaam en het volledige adres van de persoon of
het bedrijf bij wie/waarbij de goederen worden afgeleverd.
VAK 14: AANGEVER/VERTEGENWOORDIGER
Naam en voornaam of firmanaam en het volledige adres van de betrokkene
overeenkomstig de bepalingen ter zake. Indien de aangever tevens afzender/
exporteur is, dient „afzender/exporteur” te worden vermeld. Wat het
identificatienummer betreft, kan de toelichting door de Lid-Staten worden
aangevuld (nummer dat de belanghebbende om redenen van fiscale,
statistische of andere aard is toegekend).
VAK 15: LAND VAN VERZENDING/UITVOER
Naam van het land waaruit de goederen worden verzonden/uitgevoerd.I
VAK 17: LAND VAN BESTEMMING
Naam van het betrokken land.
VAK 31: COLLI EN OMSCHRIJVING VAN DE GOEDEREN —
MERKEN EN NUMMERS — CONTAINER(S) Nr.(s) — AANTAL EN
SOORT
Merken, nummers, aantal en soort van de colli of goederen; voor
onverpakte goederen het aantal voorwerpen of „los gestort” vermelden, al
naar gelang van het geval, alsmede de gegevens om de goederen te kunnen
herkennen. Onder omschrijving van de goederen wordt de gebruikelijke
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handelsbenaming verstaan, in bewoordingen die voldoende duidelijk zijn
om de goederen te kunnen herkennen en indelen.
Met lette op de bijzondere regels inzake de omschrijving van de goederen in
de communautaire wetgeving. In dit vak moeten eveneens alle andere
gegevens worden vermeld die volgens de communautaire wetgeving zijn
vereist. Landbouwprodukten worden omschreven overeenkomstig de
communautaire voorschriften op landbouwgebied.
Indien containers worden gebruikt, worden in dit vak tevens de kentekens
daarvan vermeld. Het onbeschreven gedeelte van dit vak wordt doorgehaald.
VAK 32: ARTIKELNUMMER
Vermelding van het volgnummer van het betrokken artikel ten opzichte van
het totale aantal artikelen zoals in vak 5 omschreven die door middel van de
gebruikte formulieren worden aangegeven.
Wanneer de aangifte slechts op één enkel artikel betrekking heeft, kunnen
de Lid-Staten bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld,
aangezien het cijfer 1 reeds in vak 5 moet zijn vermeld.
VAK 33: GOEDERENCODE
Het codenummer van het betrokken artikel volgens de communautaire
wetgeving.
VAK 35: BRUTOMASSA
Brutomassa, in kilogram, van de goederen die in het overeenkomstige vak
31 zijn omschreven. De brutomassa is de massa van de goederen
vermeerderd met de massa van al hun verpakkingen, met uitzondering
van de containers en het andere transportmaterieel.
VAK 38: NETTOMASSA
Wanneer dit volgens de communautaire wetgeving is vereist, vermelding
van de nettomassa, in kilogram, van de goederen die in het overeenkomstige
vak 31 zijn omschreven. De nettomassa is de eigen massa van de goederen,
ontdaan van al hun verpakkingen.
VAK 40: VOORAFGAAND DOCUMENT
De Lid-Staten kunnen bepalen dat dit vak niet behoeft te worden ingevuld
(verwijzing naar de documenten die betrekking hebben op de administratieve regeling die aan de verzending/uitvoer voorafgaat).
VAK 41: AANVULLENDE EENHEDEN (BIJZONDERE MAATSTAF)
Voor zover nodig in te vullen volgens de aanwijzingen van de
goederennomenclatuur (elk artikel wordt in de eenheid opgegeven die in
de goederennomenclatuur is vermeld).
VAK 100: VOOR NATIONALE DOELEINDEN
In te vullen overeenkomstig de nationale voorschriften van de Lid-Staat van
verzending/uitvoer.
VAK 103: NETTOHOEVEELHEID (kilogram, liters of andere eenheden)
IN LETTERS
In te vullen overeenkomstig de communautaire voorschriften.
VAK 104: GEBRUIK EN/OF BESTEMMING
Aankruisen wat van toepassing is. Wanneer het voorziene of voorgeschreven gebruiken/of de voorziene of voorgeschreven bestemming niet is
vermeld, het vak „andere” aankruisen en dit gebruik en/of deze bestemming
vermelden.
VAK 105: CERTIFICATEN
In te vullen overeenkomstig de communautaire voorschriften.
Soort, volgnummer, datum van afgifte en de naam van de instantie van
afgifte.
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VAK 106: ANDERE VERMELDINGEN
In te vullen overeenkomstig de communautaire voorschriften.
VAK 107: TOEPASSELIJKE VOORSCHRIFTEN
Verwijzing naar het nummer van de EG-verordening die de controle op het
gebruik en/of de bestemming van goederen voorschrijft.
VAK 108: BIJLAGEN
Vermelding van de documenten die bij het controle-exemplaar T5 zijn
gevoegd en die tot aan de bestemming bij dit exemplaar blijven.
VAK 109: ADMINISTRATIEF OF DOUANEDOCUMENT
Soort, nummer, datum van waarmerking en naam van het kantoor van
afgifte van het document inzake de regeling die voor het vervoer van de
goederen is gebruikt.
VAK 110: PLAATS EN DATUM; HANDTEKENING EN NAAM VAN DE
AANGEVER/ VERTEGENWOORDIGER
Behoudens bijzondere bepalingen betreffende het gebruik van informatica,
wordt zowel het origineel als de kopie of de kopieën van het formulier T5
door de betrokkene ondertekend. Wanneer de betrokkene een rechtspersoon
is wordt onder de handtekening de naam, voornaam en functie van de
ondertekenaar vermeld.
C.

Bepalingen met betrekking tot het formulier T5 bis
1.

Gebruikswijze van het formulier
Zie punt B.1.

2.

Aanwijzingen bij het invullen van het formulier T5 bis
Zie punt B.2.
Opmerking:
a) Behoudens bijzondere bepalingen inzake het gebruik van informatica,
worden zowel het origineel als de kopie of de kopieën van het formulier
T5 bis door de persoon ondertekend die het overeenkomstige formulier
T5 heeft ondertekend.
b) De vakken „Colli en omschrijving van de goederen” die niet worden
gebruikt moeten zo worden doorgehaald dat ze niet later kunnen worden
ingevuld.

D.

Bepalingen met betrekking tot de ladingslijst T5
1.

Gebruikswijze van het formulier
De formulieren moeten met de schrijfmachine of door middel van een
mechanografisch of soortgelijk procédé worden ingevuld. Zij mogen
eveneens op duidelijke wijze met de hand, met inkt en in blokletters
worden ingevuld.
In de formulieren mogen geen raderingen of overschrijvingen voorkomen.
Wijzigingen worden aangebracht door de onjuiste gegevens door te halen
en, in voorkomend geval, de gewenste gegevens toe te voegen. Elke aldus
aangebrachte wijziging dient te worden goedgekeurd door degene die deze
heeft aangebracht en moet uitdrukkelijk door de bevoegde autoriteiten
worden geviseerd. Deze mogen eisen dat een nieuwe aangifte wordt
ingediend.
Voorts is het toegestaan dat de formulieren met behulp van een
reproduktietechniek worden ingevuld. Zij mogen eveneens met behulp
van een reproduktietechniek worden vervaardigd en ingevuld, mits aan de
vereisten inzake het model en de afmetingen, het te gebruiken papier en de
te gebruiken taal, de leesbaarheid en het aanbrengen van wijzigingen wordt
voldaan en het verbod inzake raderingen en overschrijvingen in acht wordt
genomen.
Alle kolommen van de ladingslijst moeten worden ingevuld, met uitzondering van de kolom die voor officieel gebruik is bestemd.

2.

Aanwijzingen bij het opstellen van de ladingslijst
behoudens het bepaalde in artikel 480 van de verordening:
—

Alle in de ladingslijst T5 opgenomen artikelen moeten in volgorde
worden genummerd in de daartoe bestemde kolom „volgnummer”.
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—

De gegevens die normalerwijze in de vakken 31, 33, 35, 38, 100, 103
en 105 van het formulier T5 zijn vermeld, dienen in de ladingslijst T5
te worden opgenomen.

De gegevens die in de vakken 100 (voor nationale doeleinden) en 105
(certifiaten) moeten worden vermeld, worden opgenomen in de kolom die
voor de omschrijving van de goederen is bestemd, onmiddellijk na de
vermelding van de andere kenmerken van de goederen waarop deze
gegevens betrekking hebben
Onmiddellijk onder het laatste artikel wordt een horizontale lijn getrokken
en wordt het onbeschreven gedeelte doorgehaald, zodat het niet mogelijk is
later nog iets toe te voegen.
Het totale aantal colli waarover de in de lijst genoemde goederen zijn
verdeeld, de totale brutomassa en de totale nettomassa van deze goederen
moeten onderaan de desbetreffende kolommen worden vermeld
Behoudens bijzondere bepalingen inzake het gebruik van informatica
worden het origineel en de kopie of de kopieën van de ladingslijst T5
ondertekend door de persoon die het formulier T5 heeft ondertekend.
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Voetnoten bij bijlage 67/A
(1) Deze gegevens behoeven niet te worden verstrekt wanneer de aanvraag wordt
ingediend op briefpapier van de aanvrager waarop de gevraagde gegevens reeds
voorkomen.
(2) Eventueel, in volgorde van voorkeur, een van de in artikel 504 genoemde entrepots
vermelden.
(3) Al naar gelang van het geval vermelden:
— normale procedure voor de plaatsing van goederen onder het stelsel,
— een van de vereenvoudigde procedures voor de plaatsing van goederen onder
het stelsel,
— normale aanzuiveringsprocedure,
— een van de vereenvoudigde aanzuiveringsprocedures.
Deze vermeldingen zijn echter niet nodig in de aanvraag voor een entrepot van het type
D, voor wat het in het vrije verkeer brengen betreft.
(4) Uitsluitend voor entrepots van het type B, aangezien dit type entrepot bestemd is
voor opslag van betrekkelijk korte duur, ten einde de met de controle gepaard
gaande administratieve kosten te beperken.
(5) Al naar gelang van het geval vermelden:
— industrieprodukten uit derde landen,
— landbouwprodukten uit derde landen,
— communautaire landbouwprodukten,
— communautaire industrieprodukten,
met vermelding van de regeling waaronder deze goederen zijn geplaatst.
(6) Bij voorbeeld: plan, gedetailleerde omschrijving van de plaatsen die voor de opslag
van goederen zijn bestemd of van de voorraadadministratie.

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 755
!M4
BIJLAGE 67/B
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Aanwijzingen bij het invullen van het formulier
1.

Naam of firmanaam en adres:punt 1, onder a), behoeft niet te worden
ingevuld wanneer de aanvraag wordt ingediend op briefpapier van de
aanvrager waarop de gevraagde gegevens reeds voorkomen. Punt 1, onder
b), moet worden ingevuld wanneer de veredelaar niet de aanvrager is.

2.

Aangevraagd systeem: aankruisen wat van toepassing is.

2 bis.

Aangevraagde vergunning: aankruisen wat van toepassing is.
Gaat het om de hernieuwing en/of de wijziging van een vergunning, dan
dient de vergunninghouder de referenties van de vorige vergunning op te
geven en, eventueel, de voor de wijziging noodzakelijke gegevens.

3.

Goederen die veredeld zullen worden en rechtvaardiging van de
aanvraag:
a)

Technische en/of handelsbenaming: in voldoende duidelijke en
nauwkeurige bewoordingen om de aanvraag te kunnen beoordelen
en met name of, op grond van de verstrekte inlichtingen, de
economische voorwaarden als vervuld kunnen worden beschouwd.

b)

Indeling in de gecombineerde nomenclatuur: wordt bij wijze van
indicatie verstrekt en mag tot de viercijfercode worden beperkt
indien opgave van de achtcijfercode niet is vereist voor de afgifte
van de vergunning en het goede verloop van de veredeling. Bij
equivalentieverkeer moet de achtcijfercode worden opgegeven.

c)

Hoeveelheid: behoeft niet te worden vermeld wanneer een
economische voorwaarde van toepassing is die met een van de
volgende codes wordt aangeduid: 6201, 6301, 6302, 6303, 7004,
7005, 7006, voor zover geen equivalentieverkeer wordt aangevraagd.
De hoeveelheid kan op een bepaalde invoerperiode betrekking
hebben.

d)

Waarde: behoeft in de hierboven onder „Hoeveelheid” genoemde
gevallen niet te worden vermeld.
De op te geven waarde is de douanewaarde zoals geraamd aan de
hand van de gekende gegevens en overgelegde documenten.

e)

Handelskwaliteit
en

f)

Technische kenmerken: verplicht in te vullen bij gebruikmaking van
het equivalentieverkeer, met of zonder voorafgaande uitvoer (zie
punt 6).
Deze gegevens zijn niet verplicht indien het goederen betreft die zijn
voorzien in bijlage 78.

4.

5.

g)

Oorsprong: het land van oorsprong opgeven.

h)

Economische rechtvaardiging: opgeven, door middel van de codes
die in de bijlage bij de aanvraag zijn vermeld, waarom de wezenlijke
belangen van de producenten in de Gemeenschap niet worden
geschaad.

Veredelingsprodukten en beoogde uitvoer:
a)

Technische en/of handelsbenaming: in te vullen voor alle verkregen
veredelingsprodukten met inachtneming van punt 3, onder a).

b)

Indeling in de gecombineerde nomenclatuur: opgeven voor alle
verkregen veredelingsprodukten met inachtneming van punt 3, onder
b).

c)

Hoofdveredelingsprodukten: opgeven welk(e) verkregen produkt(en) het (de) hoofdveredelingsprodukt(en) is (zijn).

d)

Beoogde uitvoer: de uitvoermogelijkheden van de veredelingsprodukten opgeven en motiveren.

Aangevraagde bijzondere voorwaarden: opgeven of een of meer in dit
punt aangegeven mogelijkheden zijn aangevraagd en zo nodig verdere
gegevens verstrekken.
Indien het equivalentieverkeer wordt aangevraagd, de achtcijfercode van
de gecombineerde nomenclatuur, de handelskwaliteit en de technische
kenmerken van de equivalente goederen opgeven, zodat de douaneautoriteiten de invoergoederen en de equivalente goederen kunnen vergelijken
en over de nodige gegevens beschikken voor de eventuele toepassing van
artikel 570, lid 1.
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Indien het driehoeksverkeer wordt aangevraagd of wanneer de invoergoederen, in het kader van voorafgaande uitvoer, door een andere persoon
dan de vergunninghouder onder de regeling zullen worden geplaatst,
opgeven:
1)

naam of firmanaam
en

2)

adres van de importeur die gemachtigd is de goederen onder de
regeling te plaatsen.

6.

Opbrengstpercentage: het verwachte opbrengstpercentage vermelden of
een voorstel doen over de vaststelling van dit percentage.

7.

Aard van de veredeling: de behandelingen vermelden die de invoergoederen zullen ondergaan teneinde veredelingsprodukten te verkrijgen.

8.

Plaats waar de veredeling wordt verricht: het adres vermelden van het
bedrijf waar de veredeling zal plaatsvinden.

9.

Tijd die noodzakelijk wordt geacht voor:
a)

de veredeling van de goederen en de afzet van de veredelingsprodukten (termijn van wederuitvoer): op te geven ten aanzien van
een bepaald deel van de goederen (bij voorbeeld voor een bepaalde
hoeveelheid of per stuk). Hieruit moet blijken hoe lang het
gemiddeld duurt om deze hoeveelheid te veredelen en de verkregen
veredelingsprodukten uit te voeren;

b)

de aanschaf en het vervoer naar de Gemeenschap van de nietcommunautaire goederen: slechts in te vullen indien voorafgaande
uitvoer wordt overwogen. In dat geval wordt ingevuld hoe lang het
duurt om de invoergoederen aan te schaffen en naar de Gemeenschap te vervoeren.

10.

Voorgestelde identificatiemiddelen: opgeven welke middelen het meest
geschikt worden geacht om de invoergoederen in de veredelingsprodukten te kunnen herkennen (zie artikel 551, lid 4).

11.

Voorgesteld douanekantoor: vermelden welk(e) van de mogelijke
douanekantoren gebruikt kan (kunnen) worden:
a)

als controlekantoor: voor de controle van de regeling;

b)

als plaatsingskantoor: voor de aanvaarding van de aangiften tot
plaatsing van goederen onder de regeling

c)

als zuiveringskantoor: voor de aanvaarding van de aangiften op
grond waarvan de invoergoederen een toegelaten douanebestemming krijgen.

12.

Specifieke bepalingen met betrekking tot het toezicht: de specifieke
maatregelen voorstellen voor de controle op de toepassing van de regeling
(bij voorbeeld gebruik van de bedrijfsadministratie).

13.

Specifieke bepalingen met betrekking tot de overdracht: de gewenste
specifieke maatregelen opgeven met, onder meer, de nodige verwijzingen
naar de onderhavige verordening.

14.

Vereenvoudigde procedures: in voorkomend geval de gewenste vereenvoudigde procedures opgeven met de nodige verwijzingen naar de
onderhavige verordening.

15.

Aangevraagde geldigheidsduur van de vergunning: hierbij moet rekening
worden gehouden met de tijd die naar verwachting nodig zal zijn om de
goederen te veredelen.

16.

Verwijzing naar vergunningen:
a)

die in de afgelopen drie jaar zijn verleend voor goederen die identiek
zijn met de goederen waarop deze aanvraag betrekking heeft: in te
vullen voor zover dit gegeven bekend is. Zijn er, voor zover bekend,
geen vergunningen afgegeven, „geen” invullen;

b)

die reeds zijn verleend voor de te veredelen goederen: opgeven of de
betrokken goederen veredelingsprodukten zijn die in het kader van
een of meer reeds afgegeven vergunningen zijn verkregen, en, zo ja,
naar deze vergunningen verwijzen (opeenvolgende vergunningen:
toepassing van artikel 557).
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Aanwijzingen bij het invullen van het formulier
1.

Naam of firmanaam en adres: punt 1, onder a), behoeft niet te worden ingevuld
wanneer de aanvraag wordt ingediend op briefpapier van de aanvrager waarop de
gevraagde gegevens reeds voorkomen. Punt 1, onder b), moet worden ingevuld
wanneer degene die de behandeling verricht niet de aanvrager is.

2.

Goederen die behandeld zullen worden:

3.

a)

technische en/of handelsbenaming: in voldoende duidelijke en nauwkeurige
bewoordingen om de aanvraag te kunnen beoordeelen en met name of, op
grond van de verstrekte inlichtingen, de economische voorwaarden als
vervuld beschouwd kunnen worden;

b)

indeling in de gecombineerde nomenclatuur: wordt bij wijze van indicatie
verstrekt en mag tot de viercijfercode worden beperkt indien opgave van de
achtcijfercode niet is vereist voor de afgifte van de vergunning en de goede
werking van de regeling;

c)

voorziene hoeveelheid: de hoeveelheid dient te worden uitgedrukt in
eenheden (kilogram, liter, meter, enz.). Zij kan op een bepaalde invoerperiode
betrekking hebben;

d)

voorziene waarde: de douanewaarde zoals geraamd aan de hand van bekende
gegevens en overgelegde documenten.

Behandelde produkten:
a)

technische en/of handelsbenaming: in te vullen voor alle behandelde
produkten, met inachtneming van de aanwijzing bij punt 2, onder a);

b)

indeling in de gecombineerde nomenclatuur: de achtcijfercode vermelden
voor alle behandelde produkten.

4.

Opbrengstpercentage: het verwachte opbrengstpercentage vermelden of een
voorstel inzake de vaststelling van dit percentage.

5.

Omschrijving en aard van de te verrichten behandeling of behandelingen: de
behandelingen vermelden die de invoergoederen zullen ondergaan ten einde
behandelde produkten te verkrijgen.

6.

Plaats waar de behandeling wordt verricht: het adres of de plaats vermelden waar
de behandeling zal plaatsvinden.

7.

Tijd die nodig wordt geacht om de invoergoederen een douanebestemming te
geven: de gemiddelde duur van de behandelingen opgeven, vermeerderd met de
tijd die naar verwachting zal verstrijken vanaf het einde van de behandelingen tot
de aanzuivering van de regeling.

8.

Voorgestelde identificatiemiddelen: opgeven welke middelen het meest geschikt
worden geacht om de invoergoederen in de behandelde produkten te kunnen
identificeren.

9.

Voorgestelde douanekantoren: vermelden welke van de mogelijke douanekantoren
men wenst te gebruiken:
a)

voor de controle: voor de controle van de regeling;

b)

voor de plaatsing onder de regeling: voor de aanvaarding van de aangiften tot
plaatsing van de goederen onder de regeling;

c)

voor de aanzuivering: voor de aanvaarding van de aangiften waarmee de
invoergoederen een toegelaten douanebestemming volgen.

10. Aangevraagde geldigheidsduur van de vergunning: termijn vermelden waarbinnen
de goederen die behandeld zullen worden waarschijnlijk zullen worden ingevoerd.
11. Overige gegevens: hier kunnen alle andere gegevens worden vermeld waarvan de
aanvrager het nuttig acht dat zij bij de douaneautoriteit bekend zijn.
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Aanwijzigingen bij het invullen van het formulier
1.

Naam of firmanaam en adres: Punt 1, onder a), behoeft niet te worden ingevuld
wanneer de aanvraag wordt ingediend op briefpapier waarop de gevraagde
gegevens reeds voorkomen. Punt 1, onder b), moet worden ingevuld wanneer de
gebruiker niet de aanvrager is. Punt 1, onder c), dient te worden ingevuld wanneer
de toepassing van de regeling afhankelijk is van de voorwaarde dat de goederen het
eigendom zijn van een buiten het douanegebied van de Gemeenschap gevestigde
natuurlijke of rechtspersoon.

2.

Goederen die gebruikt zullen worden:
a)

technische en/of handelsbenaming: in voldoende duidelijke en nauwkeurige
bewoordingen om de aanvraag te kunnen beoordelen;

b)

indeling in de gecombineerde nomenclatuur: wordt bij wijze van indicatie
verstrekt en kan beperkt blijven tot de viercijfercode wanneer opgave van de
achtcijfercode niet noodzakelijk is voor de afgifte van de vergunning en de
goede werking van de regeling;

c)

voorziene hoeveelheid: de hoeveelheid dient te worden uitgedrukt in
eenheden (kilogram, liter, meter, enz.)

d)

voorziene waarde: de douanewaarde zoals geraamd aan de hand van bekende
gegevens en overgelegde documenten.

3.

Artikel op grond waarvan de regeling wordt aangevraagd: het artikel van de
verordening op grond waarvan de goederen onder de regeling kunnen worden
geplaatst.

4.

Gebruik waarvoor de goederen zijn bestemd: alle doeleinden opgeven waarvoor de
in te voeren goederen zullen worden gebruikt.

5.

Plaats(en) waar de goederen zullen worden gebruikt: het adres (de adressen)
vermelden waar de goederen zullen worden gebruikt.

6.

Periode gedurende welke de goederen onder de regeling zullen blijven: opgeven
hoe lang de goederen voor het opgegeven doel zullen worden gebruikt.

7.

Voorgestelde identificatiemiddelen: opgeven welke middelen het meest geschikt
worden geacht om de onder de regeling te plaatsen goederen te kunnen herkennen.

8.

Voorgesteld douanekantoor: vermelden welk van de mogelijke douanekantoren
men wenst te gebruiken:

9.

a)

voor de controle: voor de controle van de regeling;

b)

voor de plaatsing onder de regeling: voor de aanvaarding van de aangiften tot
plaatsing van de goederen onder de regeling;

c)

voor de aanzuivering: voor de aanvaarding van de afgiften waarmee de
invoergoederen een toegelaten douanebestemming volgen.

Aangevraagde geldigheidsduur van de vergunning: de termijn gedurende welke de
invoergoederen onder de regeling zullen blijven.

10. Vereenvoudigde procedures voor het overbrengen: in voorkomend geval aangeven
of men gebruik wenst te maken van de in de artikelen 209 en 210 bedoelde
vereenvoudigde procedures.
11. Overige gegevens: hier kunnen alle andere gegevens worden vermeld waarvan de
aanvrager het nuttig acht dat ze bij de douaneautoriteit bekend zijn.
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Aanwijzigingen bij het invullen van het formulier
1.

Naam of firmanaam en adres van de aanvrager: behoeft niet te worden ingevuld,
indien de aanvraag wordt ingediend op briefpapier waarop de gevraagde gegevens
reeds voorkomen.

2.

Aangevraagd systeem of aangevraagde bijzondere modaliteiten: invullen welk
systeem en/of welke bijzondere modaliteiten gewenst zijn.

3.

Goederen bestemd om de veredelingshandelingen te ondergaan of in het kader van
het uitwisselingsverkeer te worden uitgevoerd en rechtvaardiging van de aanvraag:

4.

a)

technische en/of handelsbenaming: in voldoende duidelijke en nauwkeurige
bewoordingen om de aanvraag te kunnen beoordelen en met name of de
economische voorwaarden als vervuld kunnen worden beschouwd en, indien
uitwisselingsverkeer wordt aangevraagd, of aan de voorwaarden hiervoor is
voldaan;

b)

indeling in de gecombineerde nomenclatuur: wordt bij wijze van indicatie
verstrekt en kan beperkt blijven tot de viercijfercode wanneer opgave van de
achtcijfercode niet noodzakelijk is voor de afgifte van de vergunning en de
goede werking van de regeling. Bij een aanvraag om uitwisselingsverkeer
moet de achtcijfercode worden opgegeven;

c)

voorziene hoeveelheid: de hoeveelheid goederen die naar verwachting
uitgevoerd zal worden. Zij kan op een bepaalde uitvoerperiode betrekking
hebben;

d)

voorziene waarde: de voorziene waarde van de uit te voeren goederen;

e)

rechtvaardiging van de aanvraag: aangeven waarom men van oordeel is dat de
veredeling buiten de Gemeenschap moet plaatsvinden.

Weder in te voeren veredelingsprodukten of in te voeren vervangende produkten:
a)

technische en/of handelsbenaming: zie uitleg bij punt 3, onder a), waarbij een
onderscheid moet worden gemaakt tussen produkten met en produkten zonder
handelswaarde, of deze nu wederingevoerd worden of niet;

b)

indeling in de gecombineerde nomenclatuur: opgeven voor alle in punt 4,
onder a), bedoelde produkten, met inachtneming van de aanwijzing bij punt 3,
onder b).

5.

Opbrengstpercentage: het verwachte opbrengstpercentage vermelden of een
voorstel inzake de vaststelling van dit percentage.

6.

Aard van de veredeling: de behandelingen vermelden die de tijdelijk uitgevoerde
goederen zullen ondergaan ten einde veredelingsprodukten te verkrijgen.
Algemene aanduidingen zoals herstelling, be- of verwerking zijn niet voldoende.

7.

Land waar de veredeling zal plaatsvinden of, in het geval van uitwisselingsverkeer,
land van waaruit de vervangende produkten zullen worden ingevoerd: opgave van
het land in kwestie zoals bekend.

8.

Voor de wederinvoer van de veredelingsprodukten of invoer van de vervangende
produkten nodig geachte termijn: opgeven ten aanzien van een bepaald deel van de
goederen (bij voorbeeld per stuk of per bepaalde hoeveelheid). Hieruit moet
blijken hoeveel tijd er waarschijnlijk zal verstrijken tussen de uitvoer van de
goederen en de wederinvoer van de veredelingsprodukten of de invoer van de
vervangende produkten. Deze vraag behoeft niet te worden beantwoord bij
uitwisselingsverkeer met voorafgaande invoer.

9.

Voorgestelde identificatiemiddelen: opgeven welke middelen het meest geschikt
worden geacht om de tijdelijk uitgevoerde goederen in de veredelingsprodukten te
kunnen identificeren.

10. Voorgesteld douanekantoor: vermelden welk van de mogelijke douanekantoren
men wenst te gebruiken:
a)

voor de controle: voor de controle van de regeling;

b)

voor de plaatsing onder de regeling: voor de aanvaarding van de aangiften tot
plaatsing van de goederen onder de regeling;

c)

voor de aanzuivering: voor de aanvaarding van de aangiften voor het vrije
verkeer van de veredelingsprodukten of de vervangende produkten.

11. Aangevraagde geldigheidsduur van de vergunning: periode gedurende welke de
goederen die veredeld zullen worden of die aan het uitwisselingsverkeer
deelnemen zonder voorafgaande invoer van vervangende produkten, uitgevoerd
zullen zijn. Bij uitwisselingsverkeer met voorafgaande invoer, termijn waarbinnen
de vervangende goederen zullen worden ingevoerd.
12. Verwijzing naar vergunningen die reeds zijn verleend voor goederen die identiek
zijn aan de goederen waarop deze aanvraag betrekking heeft en die bestemd zijn
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om te worden veredeld: verwijzen naar eventueel reeds verleende vergunningen
voor dezelfde soort veredeling van dezelfde soort goederen
13. Overige gegevens: hier kunnen alle andere gegevens worden vermeld waarvan de
aanvrager het nuttig acht dat ze bij de douaneautoriteit bekend zijn.
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BEPALINGEN BETREFFENDE DE VERGUNNING VOOR HET BEHEREN
VAN EEN DOUANE-ENTREPOT OF TOT GEBRUIKMAKING VAN HET
STELSEL
1.

Het formulier van de vergunning voor het beheren van een douane-entrepot of tot
gebruikmaking van het stelsel wordt gedrukt op wit houtvrij papier, zodanig
gelijmd dat het goed te beschrijven is en dat ten minste 40 en ten hoogste 65 gram
per vierkante meter weegt.

2.

Het formaat van het formulier bedraagt 210 × 297 millimeter.

3.

De Lid-Staten dragen zorg voor het drukken van het formulier. Het formulier is
voorzien van een volgnummer ter individualisering. Dit nummer wordt voorafgegaan door de hierna volgende letters die de Lid-Staat van afgifte aangeven:
BE

voor België,

DK

voor Denemarken,

DE

voor Duitsland,

EL

voor Griekenland,

ES

voor Spanje,

FR

voor Frankrijk,

IE

voor Ierland,

IT

voor Italië,

LU

voor Luxemburg,

NL

voor Nederland,

AT

voor Oostenrijk,

PT

voor Portugal,

FI

voor Finland,

SE

voor Zweden,

UK

voor het Verenigd Koninkrijk.

!A1
!B
!A1

!B

4.

Het formulier wordt gedrukt en de vakken dienen te worden ingevuld in een der
officiële talen van de Gemeenschap naar keuze van de Lid-Staat van afgifte van de
vergunning.
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LIJST VAN DE GEBRUIKELIJKE BEHANDELINGEN BEDOELD IN ARTIKEL 522 EN ARTIKEL 818
Tenzij dit anders is aangegeven, kan geen der navolgende behandelingen aanleiding
geven tot een andere GN-code van acht cijfers.
I.

II.

III.

Eenvoudige verrichtingen om gedurende de opslag van de invoergoederen de
bewaring in goede staat ervan te verzekeren:
1.

Het luchten, uitspreiden, drogen, stof wegruimen, eenvoudige schoonmaakhandelingen, 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 beschermende bekleding met het oog op het vervoer.

2.

Voorraadopneming, monsterneming en weging van de goederen.

3.

Het verwijderen van beschadigde of aangetaste delen.

4.

Bewaring in goede staat door middel van bestraling of door toevoeging van
middelen voor het verduurzamen.

5.

Het behandelen tegen parasieten.

6.

Elke behandeling door het verlagen van de temperatuur, zelfs indien dit tot
een wijziging van de GN-code van acht cijfers leidt.

De volgende verrichtingen om de presentatie of handelskwaliteit van de
invoergoederen te verbeteren:
1.

Het verwijderen van stelen en/of ontpitten van vruchten.

2.

Het assembleren en monteren van de goederen doch slechts in zoverre dit
het aanbrengen, aan een afgewerkt artikel, van toebehoren betreft die niet
van wezenlijk belang zijn bij de vervaardiging van de goederen, zelfs indien
dit tot een wijziging van de GN-code van acht cijfers leidt voor de
aangebrachte of gemonteerde goederen (1).

3.

Het ontzilten, schoonmaken en crouponeren van huiden.

4.

Het toevoegen aan goederen van een of meer andere soorten goederen, voor
zover deze toevoeging betrekkelijk klein is en de aard van de oorspronkelijke goederen niet verandert (2), zelfs indien dit tot een wijziging van de
GN-code van acht cijfers leidt voor de toegevoegde goederen; de
toegevoegde goederen kunnen evenzeer produkten zijn die onder de
regeling entrepot werden geplaatst of die in de vrije zone of in vrij entrepot
werden geplaatst.

5.

Het verdunnen van vloeistoffen, zelfs indien dit tot een andere GN-code van
acht cijfers leidt.

6.

Het onderling vermengen van dezelfde soort goederen, van verschillende
kwaliteit, ten einde te komen tot een constante kwaliteit of een kwaliteit
waarom door de afnemer is verzocht, zonder de aard van de goederen te
wijzigen.

7.

Het van elkaar scheiden van de goederen, doch uitsluitend indien dit
eenvoudige verrichtingen betreft.

De volgende verrichtingen om de invoergoederen voor distributie of wederverkoop voor te bereiden:
1.

Het sorteren, mechanisch filteren, indelen en zeven.

2.

Het afstellen en instellen.

3.

Het verpakken, uitpakken, ompakken, het overgieten of overbrengen in een
andere verpakking, zelfs als dit tot een andere GN-code van acht cijfers leidt

4.

Het aanbrengen en wijzigen van merken, verzegelingen, etiketten,
vermeldingen van behaalde prijzen of enig ander onderscheidend merkteken; dit mag niet leiden tot het verkrijgen van een schijnbaar andere dan
de werkelijke oorsprong.

5.

Het uitproberen, bijstellen en gebruiksklaar maken van machines, toestellen
en voertuigen voor zover het eenvoudige verrichtingen betreft.

(1) Bij voorbeeld: montage van radio of ruitewisser in of op voertuig.
(2) Bij voorbeeld: de toevoeging van toevoegingsmiddelen butaan of lood aan
benzine; de toevoeging van sinaasappelpulp, sinaasappel(schil)oliën of sinaasappelsmaak aan sinaasappelsap; enz.
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6.

Het uitproberen om na te gaan of aan de Europese technische normen wordt
voldaan.

7.

Het versnijden en kleiner maken van gedroogde vruchten of van groenten.

8.

Het behandelen tegen roest.

9.

Het herconstrueren van goederen na het vervoer.

10.

Het verhogen van de temperatur om vervoer van de goederen mogelijk te
maken.

11.

Het strijken van textiel.

12.

Het elektrostatisch behandelen van textiel.
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BIJLAGE 69 bis
LIJST VAN DE IN ARTIKEL 510, LID 3, BEDOELDE UITZONDERINGSGEVALLEN
Het gebruik van een douane-entrepot of van het stelsel douane-entrepots in een entrepot
van het type E is in de volgende gevallen toegestaan:
1)

bij de verkoop met vrijstelling van rechten bij invoer aan reizigers in het
internationale verkeer;

2)

bij de verkoop met vrijstelling van rechten bij invoer in het kader van diplomatieke
en consulaire overeenkomsten;

3)

bij de verkoop met vrijstelling van rechten bij invoer aan leden van internationale
organisaties;

4)

bij de verkoop met vrijstelling van rechten bij invoer aan de NAVO-strijdkrachten.
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BIJLAGE 70
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BEPALINGEN BETREFFENDE HET INLICHTINGENBLAD INF 8
1.

Het formulier van het inlichtingenblad INF 8 wordt gedrukt op wit houtvrij papier,
zodanig gelijmd dat het goed te beschrijven is en dat ten minste 40 en ten hoogste
65 gram per vierkante meter weegt.

2.

Het formaat van het formulier bedraagt 210 × 297 mm.

3.

De Lid-Staten dragen zorg voor het drukken van het formulier. Het formulier is
voorzien van een volgnummer ter individualisering.

4.

Het formulier wordt gedrukt en de vakken worden ingevuld in een van de officiële
talen van de Gemeenschap naar keuze van de douaneautoriteit van de Lid-Staat
waar het inlichtingenblad wordt afgegeven. De douaneautoriteiten van de Lid-Staat
die de inlichtingen verstrekken of ervan gebruik maken, kunnen om een vertaling
van de op het formulier voorkomende gegevens verzoeken in de officiële taal of in
een van de officiële talen van deze Lid-Staat.
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BIJLAGE 71
OVERBRENGEN VAN GOEDEREN VAN EEN DOUANE-ENTREPOT NAAR
EEN ANDER DOUANE-ENTREPOT — NORMALE PROCEDURE
1.

Om goederen naar een ander douane-entrepot te kunnen overbrengen zonder de
toepassing van het stelsel te beëindigen, worden de exemplaren 1, 4 en 5 en een
extra exemplaar dat met exemplaar 1 overeenstemt, van het in artikel 205
bedoelde formulier, dat overeenkomstig de aanwijzingen in het aanhangsel is
ingevuld, door de entreposeur van het entrepot van waaruit de goederen worden
verzonden bij het controlekantoor van dit entrepot ingediend. De goederen
worden terzelfder tijd bij dit kantoor aangebracht. De douane kan de entreposeur
ontheffen van de verplichting de goederen aan te brengen. In dat geval wordt
exemplaar 1 van het formulier door de entreposeur van het entrepot van vertrek
aan het controlekantoor gezonden.

2.

Het in lid 1 bedoelde controlekantoor brengt in vak D van het document zijn
visum aan om te bevestigen dat het de gegevens heeft geverifieerd of
goedgekeurd. Het stelt de termijn vast waarbinnen de goederen dienen te worden
aangebracht bij het controlekantoor van het entrepot waarnaar de goederen
worden overgebracht.
Exemplaar 1 van het document wordt door het controlekantoor van het entrepot
van vertrek bewaard.

3.

Het extra exemplaar en de exemplaren 4 en 5 van het document gaan met de
goederen mee en worden te zamen met de goederen aangeboden bij het
controlekantoor van het entrepot van bestemming. De douane kan de entreposeur
ontheffen van de verplichting de goederen aan te brengen. In dat geval worden de
exemplaren 4 en 5 van het document door de entreposeur van het entrepot van
bestemming aan het controlekantoor gezonden.

4.

Exemplaar 5 van het document wordt in vak I geviseerd door het controlekantoor
van het entrepot van bestemming en teruggezonden aan het controlekantoor van
het entrepot van vertrek.
Exemplaar 4 wordt bewaard door het controlekantoor van het entrepot van
bestemming.
Het extra exemplaar wordt overhandigd aan de entreposeur die de goederen in
ontvangst neemt.

5.

Het controlekantoor van het entrepot van vertrek gaat na of de procedure op de
juiste wijze werd aangezuiverd en vergelijkt te dien einde de exemplaren 1 en 5
van het doucment.
Exemplaar 5 gaat vervolgens terug naar de entreposeur van het entrepot van
vertrek.

6.

De entreposeurs bewaren de exemplaren die zij hebben ontvangen bij hun
voorraadadministratie.

Aanhangsel

Het formulier dat wordt gebruikt om goederen naar een ander douane-entrepot over te
brengen zonder de toepassing van het stelsel te beëindigen, dient de hierna volgende
gegevens te bevatten in de daartoe bestemde vakken. De overige vakken behoeven niet
te worden ingevuld.
2.

Afzender: naam en voornaam of firmanaam van de entreposeur van het
entrepot van vertrek, evenals het volledige adres en het identificatienummer
van het entrepot, gevolgd door de letters die de Lid-Staat van afgifte aangeven
en vervolgens het nummer van de vergunning.

3.

Formulieren: het volgnummer van de set in het totale aantal gebruikte sets.
Wanneer de aangifte slechts op één soort goederen betrekking heeft (met
andere woorden wanneer één enkel vak „omschrijving van de goederen”
wordt ingevuld), wordt in vak 3 niets vermeld. In vak 5 wordt dan slechts het
cijfer 1 vermeld.

5.

Artikelen: het totale aantal artikelen dat door de belanghebbende wordt
aangegeven door middel van alle gebruikte formulieren of aanvullende
formulieren. Het aantal artikelen stemt overeen met het aantal vakken
„omschrijving van de goederen” dat wordt ingevuld.

8.

Geadresseerde: naam en voornaam of firmanaam van de entreposeur van het
entrepot van bestemming, evenals het volledige adres en het identificatienummer van het entrepot, gevolgd door de letters die de Lid-Staat van afgifte
aangeven en vervolgens het nummer van de vergunning.
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31.

Colli en omschrijving van de goederen; merken en nummers — nummer(s)
van de container(s) — aantal en soort: merken, nummers, aantal en soort van
de colli of, wanneer het onverpakte goederen betreft, het aantal voorwerpen
waarop de aangifte betrekking heeft of de woorden „los gestort” al naar
gelang van het geval.
Onder omschrijving van de goederen wordt verstaan hun gebruikelijke
handelsbenaming die voldoende duidelijk moet zijn om de goederen te
kunnen herkennen. Indien containers worden gebruikt, worden in dit vak
bovendien de kentekens daarvan vermeld.

32.

Artikelnummer: het volgnummer van het betrokken artikel ten opzichte van
het totale aantal artikelen dat met de gebruikte formulieren of aanvullende
formulieren is aangegeven als omschreven in vak 5.
Wanneer de aangifte slechts op één soort goederen betrekking heeft, kunnen
de Lid-Staten bepalen dat dit vak niet wordt ingevuld, aangezien het cijfer 1
reeds in vak 5 diende te worden aangebracht.

38.

Nettomassa: de nettomassa, uitgedrukt in kilogram, van de goederen die in
het overeenkomstige vak 31 zijn omschreven. De nettomassa is de eigen
massa van de goederen ontdaan van al hun verpakkingen.

44.

Bijzondere vermeldingen; overgelegde documenten, certificaten en vergunningen: „Toepassing van artikel 111 van het Wetboek” invullen.

54.

Plaats en datum, handtekening en naam van de aangever of van zijn
vertegenwoordiger: behoudens nog vast te stellen bijzondere bepalingen
inzake het gebruik van systemen voor automatische gegevensverwerking,
komt op het door het douanekantoor van vertrek te bewaren exemplaar de
handtekening van de in vak 2 vermelde entreposeur voor, gevolgd door diens
naam en voornaam. Wanneer deze persoon een rechtspersoon is, wordt de
handtekening gevolgd door naam en voornaam van de ondertekenaar en de
vermelding van diens functie.
Bij het overbrengen van goederen van een entrepot van het type D naar een
ander entrepot van het type D, worden tevens de volgende vakken ingevuld.

33.

Goederencode: het codenummer van het betrokken artikel.

46.

Statistische waarde: de douanewaarde, uitgedrukt in de valuta die is
vastgesteld door de Lid-Staat waar de goederen onder het stelsel worden
geplaatst, en die is vastgesteld overeenkomstig de bepalingen inzake de
douanewaarde.
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BIJLAGE 72
OVERBRENGEN VAN GOEDEREN VAN EEN DOUANE-ENTREPOT NAAR
EEN ANDER DOUANE-ENTREPOT — VEREENVOUDIGDE PROCEDURE
1.

Om goederen naar een ander douane-entrepot te kunnen overbrengen zonder de
toepassing van het stelsel te beëindigen, onder de in artikel 526, lid 2, bedoelde
voorwaarden, wordt het in lid 1 van bijlage 71 genoemde document in tweevoud
opgesteld.

2.

Vóór het overbrengen van goederen worden de controlekantoren van de entrepots
van vertrek en van bestemming, in de door deze kantoren vastgestelde vorm, in
kennis gesteld van de voorgenomen overbrenging, zodat zij controles kunnen
verrichten indien zij dit nodig achten.

3.

De entreposeur van het entrepot waaruit de goederen worden verzonden bewaart
exemplaar 1 bij zijn voorraadadministratie.

4.

Het andere exemplaar vergezelt de goederen en wordt door de entreposeur van het
entrepot waarnaar de goederen worden overgebracht bij zijn voorraadadministratie bewaard.

5.

De entreposeur van het entrepot van bestemming verstrekt de entreposeur van het
entrepot van vertrek een ontvangstbewijs voor de overgebrachte goederen die hij
in zijn entrepot heeft ontvangen. De entreposeur van het entrepot van vertrek
voegt dit ontvangstbewijs bij het document in zijn voorraadadministratie.
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BIJLAGE 73
GOEDEREN MET PREFINANCIERING

LIJST VAN BEHANDELINGEN BEDOELD IN ARTIKEL 532
1.

Inventarisatie.

2.

Aanbrengen op de goederen of op hun verpakkingen van merken, stempels,
etiketten of andere soortgelijke merktekens, mits de goederen hierdoor geen
andere dan hun werkelijke oorsprong lijken te hebben.

3.

Wijziging van merken en nummers van colli, mits de goederen hierdoor geen
andere dan hun werkelijke oorsprong lijken te hebben.

4.

Verpakken, ontpakken, wijzigen van de verpakking, herstellen van de verpakking.

5.

Luchten.

6.

Koelen.

7.

Bevriezen.
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BIJLAGE 74
LIJST VAN DE IN ARTIKEL 550 BEDOELDE GOEDEREN (HULPMIDDELEN
BIJ DE PRODUKTIE)
(AKTIEVE VEREDELING)
Alle goederen die niet meer in de veredelingsprodukten voorkomen, maar die het
verkrijgen van de veredelingsprodukten mogelijk maken of vergemakkelijken, zelfs
indien deze goederen tijdens hun aanwending geheel of gedeeltelijk verdwijnen, met
uitzondering van de volgende goederen:
a)

energiebronnen, andere dan brandstoffen die nodig zijn voor het proefdraaien van
de veredelingsprodukten of voor het opsporen van gebreken van te repareren
invoergoederen;

b)

smeermiddelen, andere dan die nodig zijn voor het proefdraaien, voor het
kalibreren of voor het afstellen van veredelingsprodukten;

c)

materialen en uitrustingen.
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BIJLAGE 75
Lijst van de goederen waarvoor de in artikel 552, lid 1, onder a), punt v), bedoelde
waarde is vastgesteld op 150 000 ecu

Hoofdstuk of code van de
gecombineerde nomenclatuur

Omschrijving van de goederen

Hoofdstukken 1 tot en
met 24

— Levende dieren en produkten van het dierenrijk
— Produkten van het plantenrijk
— Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en
dissociatieprodukten daarvan; bewerkt spijsvet;
was van dierlijke of van plantaardige oorsprong
— Produkten van de voedselindustrie; dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn; tabak

Code 2814

— Ammoniak, watervrij of in waterige oplossing

Code 2836 20 00

— Dinatriumcarbonaat

Hoofdstuk 31

— Meststoffen

Code 3817 10

— Alkylbenzenen van gemengde samenstelling

Hoofdstukken 50 tot en
met 63

— Textielstoffen en textielwaren

Hoofdstuk 72

— Gietijzer, ijzer en staal

Code 8108 90

— Produkten van titaan
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BIJLAGE 75 bis
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BEPALINGEN INZAKE HET INLICHTINGENBLAD INF 9
1.

Het formulier waarop het inlichtingenblad INF 9 wordt gesteld, wordt gedrukt op
wit, houtvrij papier, zo gelijmd dat het goed beschrijfbaar is, dat tussen de 40 en
65 g/m2 weegt.

2.

De afmetingen van het formulier zijn 210 × 297 mm.

3.

De Lid-Staten dragen zorg voor het drukken van het formulier, waarvan elk
exemplaar van een volgnummer wordt voorzien om het van de andere exemplaren
te kunnen onderscheiden.

4.

Het formulier wordt gedrukt in een van de officiële talen van de Gemeenschap,
naar keuze van de douaneautoriteiten van de Lid-Staat waarvan het inlichtingenblad afkomstig is. De vakken 1 tot en met 8 worden in een van de officiële talen
van de Gemeenschap ingevuld, naar keuze van de douaneautoriteiten die het
inlichtingenblad afgeven. De douaneautoriteiten van de Lid-Staten die de
inlichtingen moeten geven of die ervan gebruik moeten maken, kunnen om een
vertaling vragen van de in dit blad vervatte gegevens in de officiële taal of in een
van de officiële talen van hun Lid-Staat.
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BIJLAGE 76
VOORBEELDEN VAN MAANDELIJKSE EN DRIEMAANDELIJKSE GLOBALISATIE
Gezamenlijke toepassing van de volgende bepalingen:
—

artikel 118, lid 2, tweede alinea, van het Wetboek;

—

artikelen 563, 580 en 595 van de toepassingsbepalingen.

Onderstaande voorbeelden zijn uitgewerkt op basis van de volgende gegevens:
a)

de regeling veredeling met het schorsingssysteem is toegestaan met inachtneming
van de bepalingen van artikel 551, lid 1, van de toepassingsbepalingen;

b)

er is een globale vergunning voor het in het vrije verkeer brengen overeenkomstig
artikel 580 verleend;

c)

de invoergoederen worden, hetzij in onveredelde staat, hetzij in de vorm van
veredelingsprodukten, overeenkomstig artikel 580 van de toepassingsbepalingen
op de communautaire markt gebracht;

d)

de uitvoertermijn om een van de in artikel 89 van het Wetboek bedoelde
douanebestemmingen toe te kennen is in het geval van dit voorbeeld drie maanden.
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Voorbeeld A: Maandelijkse globalisatie
Voor drie plaatsingen onder de regeling in de loop van de maand januari vindt een
globalisatie plaats (1, 15 en 31 januari).
Voor al deze plaatsingen te zamen eindigt de uitvoertermijn op 30 april; indiening van
de zuiveringsafrekening, overeenkomstig artikel 596 van de toepassingsbepalingen,
uiterlijk op 30 mei.
Uiterlijk op 30 mei dienen de rechten voor de invoergoederen of voor de
overeenkomstig artikel 580, leden 4 en 5, op de communautaire markt gebrachte
veredelingsprodukten te zijn betaald, eventueel op basis van een samenvattende
aangifte, overeenkomstig artikel 597, lid 1, van de toepassingsbepalingen. De
heffingsgrondslagen worden voor deze goederen of produkten vastgesteld op basis
van artikel 121 van het Wetboek of artikel 122 van het Wetboek indien dit van
toepassing is. De in aanmerking te nemen datum is 30 april.
Voorbeeld B: Driemaandelijkse globalisatie
Voor negen plaatsingen onder de regeling in de loop van het kwartaal vindt een
globalisatie plaats:
—

in januari: 1, 15 en 31,

—

in februari: 1, 15 en 28,

—

in maart: 1, 15 en 31.

Voor al deze plaatsingen te zamen eindigt de uitvoertermijn op 30 juni; indiening van de
zuiveringsafrekening, overeenkomstig artikel 596 van de toepassingsbepalingen,
uiterlijk op 30 juli.
Uiterlijk op 30 juli dienen de rechten voor de invoergoederen of de overeenkomstig
artikel 580 op de communautaire markt gebrachte veredelingsprodukten te zijn betaald,
eventueel op basis van een samenvattende aangifte, overeenkomstig artikel 597, lid 1,
van de toepassingsbepalingen. De heffingsgrondslagen worden voor deze goederen of
produkten vastgesteld op basis van artikel 121 van het Wetboek of artikel 122 van het
Wetboek indien dit van toepassing is. De in aanmerking te nemen datum is 30 juni.
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BIJLAGE 77
FORFAITAIRE OPBRENGSTPERCENTAGES

Invoergoederen

GN-Code

Omschrijving van
de goederen

(1)

0407 00 30

Eieren in de
schaal

Veredelingsprodukten
Volgnummer

(2)

1

Code (1)

Omschrijving van de produkten

(3)

(4)

0408 99 80 a) Eieren uit de schaal, vloeibaar of bevroren
ex 0511 99 80 b) Schalen

2

12,00

3502 19 90 b) Ovoalbumine, vloeibaar of bevroren

53,00

0408 91 80 a) Eieren uit de schaal, gedroogd

0408 11 80 a) Eigeel, gedroogd
3502 11 90 b) Ovoalbumine, gedroogd (in de vorm van
kristallen)
ex 0511 99 80 c) Schalen

5

86,00

33,00

ex 0511 99 80 b) Schalen

4

(5)

0408 19 81 a) Eigeel, vloeibaar of bevroren
0408 19 89

ex 0511 99 80 c) Schalen

3

Hoeveelheid
veredelingsprodukten
verkregen uit
100 kg invoergoederen
(in kg) (2)

0408 11 80 a) Eigeel, gedroogd
3502 11 90 b)

Ovoalbumine, gedroogd (in een andere
vorm dan kristallen)

ex 0511 99 80 c) Schalen

12,00

22,10
12,00

15,40
7,40
12,00

15,40
6,50
12,00

0408 99 80

Eieren uit de
schaal, vloeibaar
of bevroren

6

0408 91 80 Eieren uit de schaal, gedroogd

25,70

0408 19 81
en
0408 19 89

Eigeel, vloeibaar
of bevroren

7

0408 11 80 Eigeel, gedroogd

46,60

Zachte tarwe

8

1101 00 15 a) Meel van tarwe met een asgehalte, berekend
op de droge stof, van ten hoogste 0,60
(100)
gewichtspercent

73,00

ex 1001 90 99

9

ex 2302 30 10 b) Zemelen

22,50

ex 2302 30 90 c) Slijpsel

2,50

1101 00 15 a) Meel van tarwe met een asgehalte, berekend
op de droge stof, van meer dan 0,60, doch
(130)
ten hoogste 0,90 gewichtspercent
ex 2302 30 10 b) Zemelen

78,13

20,00
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(1)

ex 1001 90 99
(vervolg)

(2)

10

(3)

(4)

1101 00 15 a) Meel van tarwe met een asgehalte, berekend
op de droge stof, van meer dan 0,90, doch
(150)
ten hoogste 1,10 gewichtspercent
ex 2302 30 10 b) Zemelen

11

1101 00 15 a) Meel van tarwe met een asgehalte, berekend
op de droge stof, van meer dan 1,10, doch
(170)
ten hoogste 1,65 gewichtspercent
ex 2302 30 10 b) Zemelen

13,25

91,75

6,25

1101 00 15 a) Meel van tarwe met een asgehalte, berekend
op de droge stof, van meer dan 1,65, doch
(180)
ten hoogste 1,90 gewichtspercent

98,03

13

1104 29 11 Gepepelde tarwe, ook indien gesneden of
gebroken (3)

98,04

14

1107 10 11 a) Mout, niet gebrand, van tarwe, in de vorm
van meel

56,18

ex 2302 30 10 c) Zemelen
ex 2303 30

15

16

Harde tarwe

84,75

12

ex 1001 90 99 b) Tarwe, niet gekiemd

1001 10 00

(5)

17

18

d) Kiemen

1107 10 19 a) Mout, niet gebrand, van tarwe, andere dan
in de vorm van meel

1,00
19,00
3,50

75,19

ex 1001 90 99 b) Tarwe, niet gekiemd

1,00

ex 2302 30

3,50

c) Kiemen

1108 11 00 a) Tarwezetmeel

45,46

1109 00 00 b) Tarwegluten

7,50

ex 2302 30 10 c) Zemelen

25,50

ex 2303 10 90 d) Afval van de zetmeelfabrieken

12,00

1103 11 10 a) Griesmeel „couscous” (4)

50,00

1103 11 10 b)

17,00

Gries en griesmeel met een asgehalte,
berekend op de droge stof, van 0,95 of
meer, doch minder dan 1,30 gewichtspercent

1101 00 11 c) Meel

8,00

ex 2302 30 10 d) Zemelen

20,00

1103 11 10 a)

Gries en griesmeel met een asgehalte,
berekend op de droge stof, van minder dan
0,95 gewichtspercent

60,00

1101 00 11 b) Meel

15,00

ex 2302 30 10 c) Zemelen

20,00
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(1)

1001 10 00
(vervolg)

(2)

19

20

21

22

23

24

25

(3)

1103 11 10 a)

(4)

Gries en griesmeel met een asgehalte,
berekend op de droge stof, van 0,95 of
meer, doch minder dan 1,30 gewichtspercent

(5)

67,00

1101 00 11 b) Meel

8,00

ex 2302 30 10 c) Zemelen

20,00

1103 11 10 a)

Gries en griesmeel met een asgehalte,
berekend op de droge stof, van 1,30
gewichtspercent of meer

75,00

ex 2302 30 10 b) Zemelen

20,00

ex 1902 19 10 a) Deegwaren waarin geen eieren zijn verwerkt en welke geen meel of griesmeel van
zachte tarwe bevatten, met een asgehalte,
berekend op de droge stof, van minder dan
of gelijk aan 0,95 gewichtspercent

62,50

1101 00 11 b) Meel

13,70

ex 2302 30 10 c) Zemelen

18,70

ex 1902 19 10 a) Deegwaren waarin geen eieren zijn verwerkt en welke geen meel of griesmeel
bevatten, met een asgehalte, berekend op de
droge stof, van meer dan 0,95, doch minder
dan of gelijk aan 1,10 gewichtspercent

66,67

1101 00 11 b) Meel

8,00

ex 2302 30 10 c) Zemelen

20,00

ex 1902 19 10 a) Deegwaren waarin geen eieren zijn verwerkt en welke geen meel of griesmeel
bevatten, met een asgehalte, berekend op de
droge stof, van meer dan 1,10, doch minder
dan of gelijk aan 1,30 gewichtspercent

71,43

1101 00 11 b) Meel

3,92

ex 2302 30 10 c) Zemelen

19,64

ex 1902 19 10 a) Deegwaren waarin geen eieren zijn verwerkt en welke geen meel of griesmeel van
zachte tarwe bevatten, met een asgehalte,
berekend op de droge stof, van meer dan
1,30 gewichtspercent

79,36

ex 2302 30 10 b) Zemelen

15,00

ex 1902 11 00 a)

(5)

Deegwaren waarin eieren zijn verwerkt,
maar welke geen meel of griesmeel van
zachte tarwe bevatten, met een asgehalte,
berekend op de droge stof, van minder dan
of gelijk aan 0,95 gewichtspercent (5)

1101 00 11 b) Meel

13,70

ex 2302 30 10 c) Zemelen

18,70
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(1)

1001 10 00
(vervolg)

(2)

26

27

28

1003 00 90

Gerst

29

30

(3)

ex 1902 11 00 a)

(4)

Deegwaren waarin eieren zijn verwerkt,
maar welke geen meel of griesmeel van
zachte tarwe bevatten, met een asgehalte,
berekend op de droge stof, van meer dan
0,95, doch minder dan of gelijk aan 1,10
gewichtspercent (5)

(5)

1101 00 11 b) Meel

8,00

ex 2302 30 10 c) Zemelen

20,00

ex 1902 11 00 a)

(5)

Deegwaren waarin eieren zijn verwerkt,
maar welke geen meel of griesmeel van
zachte tarwe bevatten, met een asgehalte,
berekend op de droge stof, van meer dan
1,10, doch minder dan of gelijk aan 1,30
gewichtspercent (5)

1101 00 11 b) Meel

3,92

ex 2302 30 10 c) Zemelen

19,64

ex 1902 11 00 a)

(5)

Deegwaren waarin eieren zijn verwerkt,
maar welke geen meel of griesmeel van
zachte tarwe bevatten, met een asgehalte,
berekend op de droge stof, van 1,30
gewichtspercent of meer (5)

ex 2302 30 10 b) Zemelen

15,00

ex 1102 90 10 a) Meel van gerst, met een asgehalte, berekend
op de droge stof, van ten hoogste 0,9
(100)
gewichtspercent en met een gehalte aan
ruwe celstof, berekend op de droge stof, van
ten hoogste 0,9 gewichtspercent

66,67

ex 2302 40 10 b) Zemelen

10,00

ex 2302 40 90 c) Slijpsel

21,50

ex 1103 19 30 a)
(100)

64,52

Gries en griesmeel van gerst, met een
asgehalte, berekend op de droge stof, van
ten hoogste 1 gewichtspercent en met een
gehalte aan ruwe celstof, berekend op de
droge stof, van ten hoogste 0,9 gewichtspercent

1102 90 10 b) Meel van gerst

31

(5)

2,00

ex 2302 40 10 c) Zemelen

10,00

ex 2302 40 90 d) Slijpsel

21,50

ex 1104 21 10 a) Gepelde granen van gerst, met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten
(100)
hoogste 1 gewichtspercent en met een
gehalte aan ruwe celstof, berekend op de
droge stof, van ten hoogste 0,9 gewichtspercent (3)

66,67

ex 2302 40 10 b) Zemelen

10,00

ex 2302 40 90 c) Slijpsel

21,50

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 817
!M8
(1)

1003 00 90
(vervolg)

(2)

32

33

34

35

36

(3)

(4)

ex 1104 21 30 a) Gepelde en gesneden of gebroken granen
van gerst (grutten), met een asgehalte,
(100)
berekend op de droge stof, van ten hoogste
1 gewichtspercent en met een gehalte aan
ruwe celstof, berekend op de droge stof, van
ten hoogste 0,9 gewichtspercent (3)

66,67

ex 2302 40 10 b) Zemelen

10,00

ex 2302 40 90 c) Slijpsel

21,50

1104 21 50 a)
(100)

Gepelde granen van gerst (6) met een
asgehalte, berekend op de droge stof, van
ten hoogste 1 gewichtspercent (zonder talk),
eerste categorie

20,00

ex 2302 40 90 c) Slijpsel

27,50

ex 1104 21 50 a)
(300)

Gepelde granen van gerst (6) met een
asgehalte, berekend op de droge stof, van
ten hoogste 1 gewichtspercent (zonder talk),
tweede categorie

62,50

ex 2302 40 10 b) Zemelen

20,00

ex 2302 40 90 c) Slijpsel

15,00

ex 1104 11 90 a) Gerstvlokken, met een asgehalte, berekend
op de droge stof, van ten hoogste 0,90
gewichtspercent en met een gehalte aan
ruwe celstof van ten hoogste 1 gewichtspercent

66,67

ex 2302 40 10 b) Zemelen

10,00

ex 2302 40 90 c) Slijpsel

21,33

ex 1107 10 91 a) Mout, niet gebrand, in de vorm van meel

56,18

ex 2302 40 10 c) Zemelen
ex 2302 40

38

50,00

ex 2302 40 10 b) Zemelen

ex 1003 00 90 b) Gerst, niet gekiemd

37

(5)

d) Kiemen

1,00
19,00
3,50

1107 10 99 a) Mout, niet gebrand

76,92

ex 1003 00 90 b) Gerst, niet gekiemd

1,00

ex 2302 40

3,50

c) Kiemen

1107 20 00 a) Mout, gebrand

64,52

ex 1003 00 90 b) Gerst, niet gekiemd

1,00

ex 2302 40

3,50

c) Kiemen
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(1)

1004 00 00

Haver

(2)

39

40

(3)

(4)

(5)

ex 1102 90 30 a) Meel van haver, met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten hoogste 2,3
(100)
gewichtspercenten en met een gehalte aan
ruwe celstof, berekend op de droge stof, van
ten hoogste 1,8 gewichtspercent, met een
vochtgehalte van 11 gewichtspercenten of
minder en waarvan de peroxydase praktisch
onwerkzaam is

55,56

ex 2302 40 10 b) Zemelen

33,00

ex 2302 40 90 c) Slijpsel

7,50

ex 1103 12 00 a) Gries en griesmeel van haver, met een
asgehalte, berekend op de droge stof, van
(100)
ten hoogste 2,3 gewichtspercenten en met
een gehalte aan doppen van 0,1 gewichtspercent of minder, met een vochtgehalte van
11 gewichtspercenten of minder en waarvan
de peroxydase praktisch onwerkzaam is
1102 90 30 b) Meel van haver

55,56

2,00

ex 2302 40 10 c) Zemelen

33,00

ex 2302 40 90 d) Slijpsel

7,50

41

ex 1104 22 92 Ontpunte haver

98,04

42

ex 1104 22 20 a) Gepelde granen van haver, met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten
(100)
hoogste 2,3 gewichtspercenten en met een
gehalte aan doppen van 0,5 gewichtspercent
of minder, met een vochtgehalte van 11
gewichtspercenten of minder en waarvan de
peroxydase praktisch onwerkzaam is (3)

62,50

ex 2302 40 10 b) Zemelen

33,00

ex 1104 22 30 a) Gepelde en gesneden of gebroken granen
van haver (grutten), met een asgehalte,
(100)
berekend op de droge stof, van ten hoogste
2,3 gewichtspercenten, met een gehalte aan
doppen van 0,1 gewichtspercent of minder,
met een vochtgehalte van 11 gewichtspercenten of minder en waarvan de peroxydase praktisch onwerkzaam is (3)

58,82

ex 2302 40 10 b) Zemelen

33,00

ex 2302 40 90 c) Slijpsel

3,50

43

44

ex 1104 12 90 a) Havervlokken, met een asgehalte, berekend
op de droge stof, van ten hoogste 2,3
(100)
gewichtspercenten, met een gehalte aan
doppen van 0,1 gewichtspercent of minder,
met een vochtgehalte van 12 gewichtspercenten of minder en waarvan de peroxydase praktisch onwerkzaam is

50,00

ex 2302 40 10 b) Zemelen

33,00

ex 2302 40 90 c) Slijpsel

13,00
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(1)

1004 00 00
(vervolg)

1005 90 00

(2)

45

Maïs

46

47

48

49

(3)

(4)

(5)

ex 1104 12 90 a) Havervlokken, met een asgehalte, berekend
op de droge stof, van ten hoogste 2,3
(300)
gewichtspercenten, met een gehalte aan
doppen van meer dan 0,1 gewichtspercent
en ten hoogste 1,5 gewichtspercent, met een
vochtgehalte van 12 gewichtspercenten of
minder en waarvan de peroxydase praktisch
onwerkzaam is

62,50

ex 2302 40 10 c) Zemelen

33,00

ex 1102 20 10 a)
(100)

71,43

Meel van maïs, met een gehalte aan
vetstoffen, berekend op de droge stof, van
ten hoogste 1,3 gewichtspercent en met een
gehalte aan ruwe celstof, berekend op de
droge stof, van ten hoogste 0,8 gewichtspercent

ex 1104 30 90 b) Maïskiemen

12,00

ex 2302 10 10 c) Zemelen

14,00

ex 1102 20 10 a)
(200)

83,33

Meel van maïs, met een gehalte aan
vetstoffen van meer dan 1,3 gewichtspercent en ten hoogste 1,5 gewichtspercent en
met een gehalte aan ruwe celstof, berekend
op de droge stof, van ten hoogste 1
gewichtspercent

ex 1104 30 90 b) Maïskiemen

8,00

ex 2302 10 10 c) Zemelen

6,50

ex 1102 20 90 a)
(100)

Meel van maïs, met een gehalte aan
vetstoffen van meer dan 1,5 gewichtspercent en ten hoogste 1,7 gewichtspercent en
met een gehalte aan ruwe celstof, berekend
op de droge stof, van ten hoogste 1
gewichtspercent

83,33

ex 1104 30 90 b) Maïskiemen

8,00

ex 2302 10 10 c) Zemelen

6,50

ex 1103 13 10 a)
(100)

Gries en griesmeel van maïs, met een
gehalte aan vetstoffen van ten hoogste 0,9
gewichtspercent en met een gehalte aan
ruwe celstof, berekend op de droge stof, van
ten hoogste 0,6 gewichtspercent (7)

1102 20 10 b) Meel van maïs
of
1102 20 90

55,56

16,00

ex 1104 30 90 c) Maïskiemen

12,00

ex 2302 10 10 d) Zemelen

14,00
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(1)

1005 90 00
(vervolg)

(2)

50

(3)

(4)

ex 1103 13 10 a)
(300)

Gries en griesmeel van maïs, met een
gehalte aan vetstoffen van ten hoogste 1,3
gewichtspercent en met een gehalte aan
ruwe celstof, berekend op de droge stof, van
ten hoogste 0,8 gewichtspercent (7)

(5)

71,43

ex 1104 30 90 b) Maïskiemen

12,00

ex 2302 10 10 c) Zemelen

14,00

ex 1103 13 10 a)
(500)

83,33

!B
51

52

53

54

55

Gries en griesmeel van maïs, met een
gehalte aan vetstoffen van meer dan 1,3
gewichtspercent en ten hoogste 1,5 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe
celstof, berekend op de droge stof, van ten
hoogste 1 gewichtspercent (7)

ex 1104 30 90 b) Maïskiemen

8,00

ex 2302 10 10 c) Zemelen

6,50

ex 1103 13 90 a)
(100)

Gries en griesmeel van maïs, met een
gehalte aan vetstoffen van meer dan 1,5
gewichtspercent en ten hoogste 1,7 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe
celstof, berekend op de droge stof, van ten
hoogste 1 gewichtspercent (7)

ex 1104 30 90 b) Maïskiemen

8,00

ex 2302 10 10 c) Zemelen

6,50

ex 1104 19 50 a)
(110)

Maïsvlokken, met een gehalte aan vetstoffen, berekend op de droge stof, van ten
hoogste 0,9 gewichtspercent en met een
gehalte aan ruwe celstof, berekend op de
droge stof, van ten hoogste 0,7 gewichtspercent

62,50

ex 2302 10 10 b) Zemelen

35,50

ex 1104 19 50 a)
(130)

76,92

Maïsvlokken, met een gehalte aan vetstoffen, berekend op de droge stof, van 1,3
gewichtspercent en met een gehalte aan
ruwe celstof, berekend op de droge stof, van
ten hoogste 0,8 gewichtspercent

ex 2302 10 10 b) Zemelen

21,08

ex 1104 19 50 a)
(150)

90,91

Maïsvlokken, met een gehalte aan vetstoffen, berekend op de droge stof, van
meer dan 1,3 gewichtspercent en ten hoogste 1,7 gewichtspercent en met een gehalte
aan ruwe celstof, berekend op de droge stof,
van ten hoogste 1 gewichtspercent

ex 2302 10 10 b) Zemelen

56

83,33

1108 12 00 a) Maïszetmeel
b) De onder volgnummer 62 genoemde produkten

7,09

62,11
30,10

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 821
!B
(1)

1005 90 00
(vervolg)

(2)

57

(3)

(4)

1702 30 51 a) Glucose in wit kristallijn poeder, ook indien
of
geagglomereerd (8)
1702 30 91

47,62

b) De onder volgnummer 62 genoemde produkten

30,10

ex 1702 30 99 c) Afloopstroop

58

(5)

10,00

1702 30 59 a) Glucose, andere dan glucose in wit kristalof
lijn poeder, ook indien geagglomereerd (9)
1702 30 99

62,11

b) De onder volgnummer 62 genoemde produkten

30,10

ex 2905 44 11 a) D-glucitol (sorbitol) in waterige oplossing,
of
met een gehalte aan D-mannitol van 2 of
ex 3824 60 11
minder gewichtspercenten, berekend op het
D-glucitolgehaltel (10)

59,17

b) De onder volgnummer 63 genoemde produkten

29,10

ex 2905 44 19 a) D-glucitol (sorbitol) in waterige oplossing,
of
met een gehalte aan D-mannitol van meer
ex 3824 60 19
dan 2 gewichtspercenten, berekend op het
D-glucitolgehalte (11)

67,56

b) De onder volgnummer 63 genoemde produkten

29,10

44 91 a) D-glucitol (sorbitol), berekend op 100 kg
droge stof
44 99

41,32

!M8
59

60

61

ex 2905
of
ex 2905
of
ex 3824
of
ex 3824

60 91
60 99
b) De onder volgnummer 63 genoemde produkten

29,10
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Invoergoederen

Omschrijving
van de goederen

GN-Code

(1)

1005 90 00

Veredelingsprodukten

Hoeveelheid veredelingsprodukten verkregen uit
100 kg invoergoederen (in kg) (2)

Volgnummer

(2)

Code (1)

Omschrijving van
de produkten

(3)

(4)

62

a)

b)

c)

d)

e)

f)

2,90

2,90

2,90

4,50

4,50

(5)

Bijkomende produkten van de veredelingsprodukten
zoals bedoeld onder de volgnummers 56 tot en met
58 (12)
ex 1104 30 90 Maïskiemen
ex 1515

6,10

6,10

Olie van maïskiemen

2,90

ex 2303 10 11 Gluten van maïs
ex 2303 10 19 Corn -gluten feed

4,50

24,00 19,50 24,00 19,50 22,70

ex 2306 70 00 Perskoeken van
maïskiemen

3,20

27,20

3,20

30,10 30,10 30,10 30,10 30,10

30,10

Bijkomende produkten van de veredelingsprodukten
zoals bedoeld onder de volgnummers 56 tot en met
58 (12)

63

ex 1104 30 90 Maïskiemen
ex 1515

6,10

6,10

Olie van maïskiemen

ex 2303 10 11 Gluten van maïs
ex 2303 10 19 Corn -gluten feed
ex 2306 70 00 Perskoeken van
maïskiemen

2,90
4,50

2,90

2,90

4,50

4,50

23,00 18,50 23,00 18,50 21,70
3,20

2,90

26,20

3,20

29,10 29,10 29,10 29,10 29,10

29,10
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Veredelingsprodukten

Invoergoederen

GN-Code

Omschrijving van
de goederen

(1)

1006 10 21

Padie, parboiled,
rondkorrelige

Volgnummer

(2)

64

Code (1)

Omschrijving van de produkten

(3)

(4)

1006 20 11 a)

Gedopte rijst (cargorijst of bruine rijst)
parboiled, rondkorrelige

ex 1213 00 00 b) Kaf

65

1006 30 21 a)

Halfwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, rondkorrelige

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst
ex 1213 00 00 d) Kaf

66

1006 30 61 a)

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, rondkorrelige

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst
ex 1213 00 00 d) Kaf

1006 10 23

Padie, parboiled,
halflangkorrelige

67

1006 20 13 a) Gedopte rijst (cargorijst of bruine rijst),
parboiled, halflangkorrelige
ex 1213 00 00 b) Kaf

68

1006 30 23 a)

Halfwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, halflangkorrelige

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst
ex 1213 00 00 d) Kaf

Hoeveelheid
veredelingsprodukten
verkregen uit
100 kg invoergoederen
(in kg) (2)
(5)

80,00
20,00

71,00
6,00

3,00
20,00

65,00
8,00

7,00
20,00

80,00
20,00

71,00
6,00

3,00
20,00
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(1)

1006 10 23
(vervolg)

(2)

69

(3)

1006 30 63 a)

(4)

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, halflangkorrelige

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst
ex 1213 00 00 d) Kaf

1006 10 25

Padie, parboiled,
langkorrelige,
waarvan de verhouding lengte/
breedte groter is
dan 2 doch kleiner dan 3

70

1006 20 15 a) Gedopte rijst (cargorijst of bruine rijst),
parboiled, langkorrelige, waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch
kleiner dan 3

ex 1213 00 00 b) Kaf

71

1006 30 25 a)

Halfwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, langkorrelige, waarvan
de verhouding lengte/breedte groter is dan 2
doch kleiner dan 3

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst
ex 1213 00 00 d) Kaf

72

1006 30 65 a)

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, langkorrelige, waarvan
de verhouding lengte/breedte groter is dan 2
doch kleiner dan 3

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst
ex 1213 00 00 d) Kaf

1006 10 27

Padie, parboiled,
langkorrelige,
waarvan de verhouding lengte/
breedte gelijk is
aan of groter dan
3

73

1006 20 17 a) Gedopte rijst (bruine rijst), parboiled, langkorrelige, waarvan de verhouding lengte/
breedte gelijk is aan of groter dan 3

ex 1213 00 00 b) Kaf

(5)

65,00
8,00

7,00
20,00

80,00

20,00

71,00

6,00

3,00
20,00

65,00

8,00

7,00
20,00

80,00

20,00
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(1)

1006 10 27
(vervolg)

(2)

74

(3)

1006 30 27 a)

(4)

Halfwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, langkorrelige, waarvan
de verhouding lengte/breedte gelijk is aan
of groter dan 3

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst
ex 1213 00 00 d) Kaf

75

1006 30 67 a) Volwitte rijst, gepolijst of geglansd, parboiled, langkorrelige, waarvan de verhouding
lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3
1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst
ex 1213 00 00 d) Kaf

1006 10 92

Padie, rondkorrelige

76

1006 20 11 a) Gedopte rijst (cargorijst of bruine rijst),
parboiled, rondkorrelige
ex 1213 00 00 b) Kaf

77

1006 20 92 a) Gedopte rijst (cargorijst of bruine rijst),
andere, rondkorrelige
ex 1213 00 00 b) Kaf

78

1006 30 21 a)

Halfwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, rondkorrelige

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst
ex 1213 00 00 d) Kaf

79

1006 30 42 a)

Halfwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, rondkorrelige

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst
ex 1213 00 00 d) Kaf

(5)

68,00

6,00

6,00
20,00

62,00

8,00

10,00
20,00

80,00
20,00

80,00
20,00

71,00
6,00

3,00
20,00

65,00
5,00

10,00
20,00
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(1)

1006 10 92
(vervolg)

(2)

80

(3)

1006 30 61 a)

(4)

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, rondkorrelige

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst
ex 1213 00 00 d) Kaf

81

1006 30 92 a)

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, rondkorrelige

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst
ex 1213 00 00 d) Kaf

1006 10 94

Padie, halflangkorrelige

82

1006 20 13 a) Gedopte rijst (cargorijst of bruine rijst),
parboiled, halflangkorrelige
ex 1213 00 00 b) Kaf

83

1006 20 94 a) Gedopte rijst (cargorijst of bruine rijst),
parboiled, halflangkorrelige
ex 1213 00 00 b) Kaf

84

1006 30 23 a)

Halfwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, halflangkorrelige

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2303 20 10
of
ex 2303 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst
ex 1213 00 00 d) Kaf

85

1006 30 44 a)

Halfwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, halflangkorrelige

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst
ex 1213 00 00 d) Kaf

(5)

65,00
8,00

7,00
20,00

60,00
8,00

12,00
20,00

80,00
20,00

80,00
20,00

71,00
6,00

3,00
20,00

65,00
5,00

10,00
20,00
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(1)

1006 10 94
(vervolg)

(2)

86

(3)

1006 30 63 a)

(4)

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, halflangkorrelige

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst
ex 1213 00 00 d) Kaf

87

1006 30 94 a)

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, halflangkorrelige

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst
ex 1213 00 00 d) Kaf

1006 10 96

Padie, langkorrelige, waarvan de
verhouding lengte/breedte groter
is dan 2 doch
kleiner dan 3

88

1006 20 15 a) Gedopte rijst (cargorijst of bruine rijst),
parboiled, langkorrelige, waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch
kleiner dan 3

ex 1213 00 00 b) Kaf

89

1006 20 96 a) Gedopte rijst (cargorijst of bruine rijst),
andere, langkorrelige, waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch
kleiner dan 3
ex 1213 00 00 b) Kaf

90

1006 30 25 a)

Halfwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, langkorrelige, waarvan
de verhouding lengte/breedte groter is dan 2
doch kleiner dan 3

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst
ex 1213 00 00 d) Kaf

(5)

65,00
8,00

7,00
20,00

60,00
8,00

12,00
20,00

80,00

20,00

80,00

20,00

71,00

6,00

3,00
20,00
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(1)

1006 10 96
(vervolg)

(2)

91

(3)

1006 30 46 a)

(4)

Halfwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, langkorrelige, waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch
kleiner dan 3

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst
ex 1213 00 00 d) Kaf

92

1006 30 65 a)

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, langkorrelige, waarvan
de verhouding lengte/breedte groter is dan 2
doch kleiner dan 3

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst
ex 1213 00 00 d) Kaf

93

1006 30 96 a)

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, langkorrelige, waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch
kleiner dan 3

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst
ex 1213 00 00 d) Kaf

1006 10 98

Padie, langkorrelige waarvan de
verhouding lengte/breedte gelijk
is aan of groter
dan 3

94

1006 20 17 a) Gedopte rijst (cargorijst of bruine rijst),
parboiled, langkorrelige, waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of
groter dan 3

ex 1213 00 00 b) Kaf

95

1006 20 98 a) Gedopte rijst (cargorijst of bruine rijst),
andere, langkorrelige, waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter
dan 3
ex 1213 00 00 b) Kaf

(5)

65,00

5,00

10,00
20,00

65,00

8,00

7,00
20,00

60,00

8,00

12,00
20,00

80,00

20,00

80,00

20,00

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 829
!M8
(1)

1006 10 98
(vervolg)

(2)

96

(3)

(4)

1006 30 27 a) Halfwitte rijst, gepolijst of geglansd, parboiled, langkorrelige, waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter
dan 3
1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst
ex 1213 00 00 d) Kaf

97

1006 30 48 a)

Halfwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, langkorrelige, waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of
groter dan 3

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst
ex 1213 00 00 d) Kaf

98

1006 30 67 a) Volwitte rijst, gepolijst of geglansd, parboiled, langkorrelige, waarvan de verhouding
lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3
1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst
ex 1213 00 00 d) Kaf

99

1006 30 98 a)

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, langkorrelige, waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of
groter dan 3

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90

(5)

68,00

6,00

6,00
20,00

58,00

7,00

15,00
20,00

62,00

8,00

10,00
20,00

55,00

9,00

1006 40 00 c) Breukrijst

16,00

1213 00 00 d) Kaf

20,00
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(1)

1006 20 11

Gedopte rijst
(cargorijst of
bruine rijst), parboiled, rondkorrelige

(2)

100

(3)

1006 30 21 a)

(4)

Halfwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, rondkorrelige

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst

101

1006 30 61 a)

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, rondkorrelige

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst

1006 20 13

Gedopte rijst
(cargorijst of
bruine rijst), parboiled, halflangkorrelige

102

1006 30 23 a)

Halfwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, halflangkorrelige

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst

103

1006 30 63 a)

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, halflangkorrelige

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst

1006 20 15

Gedopte rijst
(cargorijst of
bruine rijst), parboiled, langkorrelige, waarvan
de verhouding
lengte/breedte
groter is dan 2
doch kleiner dan
3

104

1006 30 25 a)

Halfwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, langkorrelige, waarvan
de verhouding lengte/breedte groter is dan 2
doch kleiner dan 3

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst

(5)

93,00

5,00

2,00

88,00
10,00

2,00

93,00

5,00

2,00

88,00
10,00

2,00

93,00

5,00

2,00
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(1)

1006 20 15
(vervolg)

(2)

105

(3)

1006 30 65 a)

(4)

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, langkorrelige, waarvan
de verhouding lengte/breedte groter is dan 2
doch kleiner

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst

1006 20 17

Gedopte rijst
(cargorijst of
bruine rijst), parboiled, langkorrelige, waarvan
de verhouding
lengte/breedte
gelijk is aan of
groter dan 3

106

1006 30 27 a)

Halfwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, langkorrelige, waarvan
de verhouding lengte/breedte gelijk is aan
of groter dan 3

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst

107

1006 30 67 a)

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, langkorrelige, waarvan
de verhouding lengte/breedte gelijk is aan
of groter dan 3

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst

1006 20 92

Gedopte rijst
(cargorijst of
bruine rijst), parboiled, rondkorrelige

108

1006 30 42 a)

Halfwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, rondkorrelige

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90

109

(5)

88,00

10,00

2,00

93,00

5,00

2,00

88,00

10,00

2,00

84,00

6,00

1006 40 00 c) Breukrijst

10,00

1006 30 92 a)

77,00

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, rondkorrelige

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst

12,00

11,00
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(1)

1006 20 94

Gedopte rijst
(cargorijst of
bruine rijst),
halflangkorrelige

(2)

110

(3)

1006 30 44 a)

(4)

Halfwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, halflangkorrelige

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90

111

Gedopte rijst
(cargorijst of
bruine rijst),
langkorrelige,
waarvan de verhouding lengte/
breedte groter is
dan 2 doch kleiner dan 3

112

1006 30 94 a)

77,00

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, halflangkorrelige

Gedopte rijst
(cargorijst of
bruine rijst),
langkorrelige
waarvan de verhouding lengte/
breedte gelijk is
aan of groter dan
3

114

12,00

1006 40 00 c) Breukrijst

11,00

1006 30 46 a)

84,00

Halfwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, langkorrelige, waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch
kleiner dan 3

6,00

1006 40 00 c) Breukrijst

10,00

1006 30 96 a)

77,00

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, langkorrelige, waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch
kleiner dan 3

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90

1006 20 98

6,00

10,00

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90

113

84,00

1006 40 00 c) Breukrijst

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90

1006 20 96

(5)

12,00

1006 40 00 c) Breukrijst

11,00

1006 30 48 a)

78,00

Halfwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, langkorrelige, waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of
groter dan 3

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst

10,00

12,00
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(1)

1006 20 98
(vervolg)

(2)

115

(3)

1006 30 98 a)

(4)

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, langkorrelige, waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of
groter dan 3

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90

1006 30 21

Halfwitte rijst,
ook indien gepolijst of geglansd,
parboiled, rondkorrelige

116

117

1006 30 61 a)

96,00

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, rondkorrelige

1006 30 63 a)

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, halflangkorrelige

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst

1006 30 25

Halfwitte rijst,
ook indien gepolijst of geglansd,
parboiled, langkorrelige, waarvan de verhouding langte/
breedte (SIC!
lengte) groter is
dan 2 doch kleiner dan 3

118

12,00

15,00

1006 40 00 c) Breukrijst

Halfwitte rijst,
ook indien gepolijst of geglansd,
parboiled, halflangkorrelige

73,00

1006 40 00 c) Breukrijst

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90

1006 30 23

(5)

1006 30 65 a)

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, langkorrelige, waarvan
de verhouding lengte/breedte groter is dan 2
doch kleiner dan 3

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst

2,00

2,00

96,00

2,00

2,00

96,00

2,00

2,00
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(1)

1006 30 27

Halfwitte rijst,
ook indien gepolijst of geglansd,
parboiled, langkorrelige, waarvan de verhouding lengte/
breedte gelijk is
aan of groter dan
3

(2)

119

(3)

1006 30 67 a)

(4)

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, parboiled, langkorrelige, waarvan
de verhouding lengte/breedte gelijk is aan
of groter dan 3

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst

1006 30 42

Halfwitte rijst,
ook indien gepolijst of geglansd,
rondkorrelige

120

1006 30 92 a)

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, rondkorrelige

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst

1006 30 44

Halfwitte rijst,
ook indien gepolijst of geglansd,
halflangkorrelige

121

1006 30 94 a)

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, halflangkorrelige

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst

1006 30 46

Halfwitte rijst,
ook indien gepolijst of geglansd,
langkorrelige,
waarvan de verhouding lengte/
breedte groter is
dan 2 doch kleiner dan 3

122

1006 30 96 a)

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, langkorrelige, waarvan de verhouding langte/breedte groter is dan 2 doch
kleiner dan 3

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90
1006 40 00 c) Breukrijst

(5)

96,00

2,00

2,00

94,00

2,00

4,00

94,00

2,00

4,00

94,00

2,00

4,00
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(1)

1006 30 48

Halfwitte rijst,
ook indien gepolijst of geglansd,
langkorrelige,
waarvan de verhouding lengte/
breedte gelijk is
aan of groter dan
3

(2)

123

(3)

(4)

1006 30 98 a)

(5)

Volwitte rijst, ook indien gepolijst of
geglansd, langkorrelige, waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of
groter dan 3

1102 30 00 b) Rijstslijpmeel of zemelen
of
ex 2302 20 10
of
ex 2302 20 90

93,00

2,00

1006 40 00 c) Breukrijst

5,00

100,00

1006 30 61
tot en met
1006 30 98

Volwitte rijst

124

1006 30 61 Volwitte rijst, gepolijst, geglansd of geconditiotot en met neerd (13)
1006 30 98

1006
1006
1006
1006

30
30
30
30

92
94
96
98

Volwitte rijst, andere

125

1904 10 30 Gepofte rijst

60,61

1006
1006
1006
1006

30
30
30
30

61
63
65
67

Volwitte rijst,
parboiled

126

1904 90 10 Voorgekookte rijst (14)

80,00

1006
1006
1006
1006

30
30
30
30

92
94
96
98

Volwitte rijst, andere

127

1904 90 10 Voorgekookte rijst (14)

70,00
60,00
60,00
50,00

Breukrijst

128

1102 30 00 Rijstslijpmeel

99,00

129

1103 14 00 Gries en griesmeel van rijst

99,00

130

1104 19 91 Vlokken van rijst

99,00

1006 40 00

!M12
1509 10 10

Lampolie

131

ex 1509 90 00 a) Geraffineerde olijfolie of olijfolie

98,00

ex 1519 19 90 b) Bij raffinage verkregen acid-oils (15)

1510 00 10

Ruwe olie van
perskoeken van
olijven (olijfkoeken)

132

ex 1510 00 90 a) Geraffineerde olie van olijfkoeken of olie
van olijfkoeken

ex 1522 00 39 b) Stearine
ex 1519 19 90 c) Bij raffinage verkregen acid-oils (15

95,00

3,00
bis)

!M8
ex 1801 00 00

1801 00 00

Cacaobonen, ook
indien gebroken,
niet gebrand

Cacaobonen, ook
indien gebroken,
al dan niet gebrand

133

ex 1801 00 00

76,3
a) Cacaobonen, ook indien gebroken, gepeld
en gebrand

134

1802 00 00 b) Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen
en andere afvallen van cacao

16,7

1808

76,3

a) Cacaopasta

1802 00 00 b) Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen
en andere afvallen van cacao

16,7
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(1)

1801 00 00
(vervolg)

(2)

135

136

137

(3)

(4)

ex 1803 20 00 a) Cacaopasta met een gehalte aan vetstoffen
van niet meer dan 14 gewichtspercenten

40,3

ex 1804 00 00 b) Cacaoboter

36,0

1802 00 00 c) Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen
en andere afvallen van cacao

16,7

ex 1803 20 00 a) Cacaopasta met een gehalte aan vetstoffen
van 14 of meer, doch niet meer dan 18
gewichtspercenten

42,7

ex 1804 00 00 b) Cacaoboter

33,6

1802 00 00 c) Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen
en andere afvallen van cacao

16,7

ex 1803 20 00 a) Cacaopasta, met een gehalte aan vetstoffen
van meer dan 18 gewichtspercenten

44,8

ex 1804 00 00 b) Cacaoboter

31,5

1802 00 00 c) Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen
en andere afvallen van cacao
138

139

140

1803 10 00

Cacaopasta, niet
ontvet

141

142

143

144

(5)

16,7

ex 1804 00 00 a) Cacaoboter

36,0

ex 1805 00 00 b)

Cacaopoeder, met een gehalte aan vetstoffen van niet meer dan 14 gewichtspercenten (16)

40,3

1802 00 00 c) Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen
en andere afvallen van cacao

16,7

ex 1804 00 00 a) Cacaoboter

33,6

ex 1805 00 00 b)

Cacaopoeder, met een gehalte aan vetstoffen van 14 of meer, doch niet meer
dan 18 gewichtspercenten (17)

42,7

1802 00 00 c) Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen
en andere afvallen van cacao

16,7

ex 1804 00 00 a) Cacaoboter

31,5

ex 1805 00 00 b)

Cacaopoeder, met een gehalte aan vetstoffen van meer dan 18 gewichtspercenten (17)

44,8

1802 00 00 c) Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen
en andere afvallen van cacao

16,7

ex 1804 00 00 a) Cacaoboter

46,7

ex 1803 20 00 b) Cacaopasta, met een gehalte aan vetstoffen
van niet meer dan 14 gewichtspercenten

52,2

ex 1804 00 00 a) Cacaoboter

43,6

ex 1803 20 00 b) Cacaopasta, met een gehalte aan vetstoffen
van 14 of meer, doch minder dan 18
gewichtspercenten

55,3

ex 1804 00 00 a) Cacaoboter

40,8

ex 1803 20 00 b) Cacaopasta met een gehalte aan vetstoffen
van meer dan 18 gewichtspercenten

58,1

ex 1804 00 00 a) Cacaoboter

46,7

ex 1805 00 00 b)

52,2

Cacaopoeder, met een gehalte aan vetstoffen van niet meer dan 14 gewichtspercenten (17)

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 837
!M8
(1)

1803 10 00
(vervolg)

(2)

145

146

(3)

(4)

(5)

ex 1804 00 00 a) Cacaoboter

43,6

ex 1805 00 00 b)

55,3

Cacaopoeder, met een gehalte aan vetstoffen van 14 of meer, doch niet meer
dan 18 gewichtspercenten (17)

ex 1804 00 00 a) Cacaoboter

40,8

ex 1805 00 00 b)

58,1

Cacaopoeder, met een gehalte aan vetstoffen van meer dan 18 gewichtspercente (17)

1803 20 00

Cacaopasta, ontvet

147

1805 00 00 Cacaopoeder (17)

99,0

1701 99 10

Witte suiker

148

2905
of
2905
2905
3824
3824
3824

75,53

1703

Melasse

149

44 19 a) D-Glucitol (sorbitol) berekend op 100 kg
droge stof,
44 91
44 99
60 19
60 91
60 99

2905 43 00 b) D-Mannitol (mannitol)

24,51

2102 10 31 Gedroogde bakkersgist (17)

23,53
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(1)

1703 (vervolg)

(2)

150

(3)

(4)

2102 10 39 Andere bakkersgist (18)

(5)

80,00

(1) De onderverdelingen zoals die in deze kolom voorkomen, zijn die van de gecombineerde nomenclatuur. De verdere onderverdelingen van deze
onderverdelingen — indien nodig — zijn tussen haakjes geplaatst. Deze onderverdelingen komen overeen met die welke gebruikt worden in
de verordeningen tot vaststelling van de restituties bij uitvoer

(2) De hoeveelheid verliezen is het verschil tussen 100 en de som van de in deze kolom aangegeven hoeveelheden.
(3) Gepelde granen zijn granen die beantwoorden aan de in de bijlage van Verordening (EEG) nr. 821/68 van de Commissie (PB. nr. L 149 van 29.
6. 1968, blz. 46) voorkomende definitie.

(4) Griesmeel met een asgehalte berekend op de droge stof van minder dan 0,95 gewichtspercent en met een maximumaantal gewichtspercenten,
dat kan passeren door een zeef met een maaswijdte van 0,250 mm van 10 %.

(5) Het toe te passen opbrengstpercentage wordt vastgesteld aan de hand van de hoeveelheid eieren die wordt gebruikt per kilogram verkregen
deegwaren, door gebruikmaking van de volgende formule:
100
 100
— Volgnummer 25, onder a)=
160  ðX  1; 6Þ

— Volgnummer 26, onder a)=

100
 100
150  ðX  1; 6Þ

— Volgnummer 27, onder a)=

100
 100
140  ðX  1; 6Þ

— Volgnummer 28, onder a)=

100
 100
126  ðX  1; 6Þ

X is hierbij het aantal eieren in de schaal (of het vijftigste deel van het gewicht uitgedrukt in g van hun equivalent in andere eiprodukten)
gebruikt per kg verkregen deegwaren, waarbij de uitkomst wordt afgerond op de tweede decimaal.

(6) Geparelde granen zijn granen die beantwoorden aan de in de bijlage van Verordening (EEG) nr. 821/68 vorkomende (SIC! voorkomende)
definitie.

(7) Dit betreft gries en griesmeel van maïs waarvan:
— 30 of minder gewichtspercenten door een zeef met mazen van 315 micrometer gaan
of
— waarvan 5 of minder gewichtspercenten door een zeef met mazen van 150 micrometer gaan.
(8) Voor glucose in wit kristallijn poeder, met een concentratie die afwijkt van 92 %, kan ter aanzuivering van 100 kg maïs een hoeveelheid van
43,81 kg gedehydreerde glucose worden aangehouden.

(9) Voor andere glucose dan glucose in wit kristallijn poeder, met een concentratie die afwijkt van 82 %, kan ter aanzuivering van 100 kg maïs een
hoeveelheid van 50,93 kg gedehydreerde D-glucitol worden aangehouden.

(10) Voor D-glucitol met een concentratie die afwijkt van 70 %, kan ter aanzuivering van 100 kg maïs een hoeveelheid van 41,4 kg gedehydreerde
D-glucitol worden aangehouden.

(11) Voor D-glucitol met een concentratie die afwijkt van 70 %, kan ter aanzuivering van 100 kg maïs een hoeveelheid van 47,3 kg gedehydreerde
D-glucitol worden aangehouden.

(12) Voor het toepassen van de alternatieven a) tot en met f) zijn de in feite verkregen resultaten afdoende.
(13) Voor de aanzuivering van de regeling komen de hoeveelheden verkregen breuk overeen met de hoeveelheden breuk zoals die bij de invoer voor
veredeling van rijst van de GN-codes 1006 30 61 tot en met 1006 30 98 zijn vastgesteld. In geval van polijsten wordt deze hoeveelheid
verhoogd met 2 % van de ingevoerde rijst zonder de bij de invoer vastgestelde breuk.

(14) Voorgekookte rijst bestaat uit witte rijst in korrels die een voorkookproces heeft ondergaan en die gedeeltelijk is gedehydreerd teneinde het
definitieve kookproces te vergemakkelijken.

!M12
(15) Tweemaal de hoeveelheid aan oliezuur, die in de lampolie bevat is, moet worden afgetrokken van de hoeveelheid geraffineerde olijfolie of
olijfolie in kolom 5 en stelt de hoeveelheid aan de bij raffinage verkregen acid-oils voor.

(15

bis)

Tweemaal de hoeveelheid aan oliezuur, die in de ruwe olie van olijfkoeken bevat is, moet worden afgetrokken van de hoeveelheid
geraffineerde olie van olijfkoeken of olie van olijfkoeken in kolom 5 en stelt de hoeveelheid aan de bij raffinage verkregen acid-oils voor.

!M8
(16) Indien het oplosbare cacao betreft, wordt 1,5 % alkali toegevoegd aan de in kolom 5 vermelde hoeveelheid.
(17) De opbrengst is vastgesteld voor bakkersgist met een gehalte aan droge stof van 95 % uitgaande van melasse van suikerbieten teruggebracht
tot 48 % totaalsuiker of van melasse van rietsuiker teruggebracht tot 52 % totaalsuiker. Voor bakkersgist met verschillende gehalten aan droge
stof is de aan te bieden hoeveelheid 22,4 kg gedehydreerde bakkersgist per 100 kg melasse van suikerbieten teruggebracht tot 48 %
totaalsuiker of van melasse van suikerriet teruggebracht tot 52 % totaalsuiker.

(18) De opbrengst is vastgesteld voor bakkersgist met een gehalte aan droge stof van 28 % uitgaande van melasse van suikerbieten teruggebracht
tot 48 % totaalsuiker of van melasse van rietsuiker teruggebracht tot 52 % totaalsuiker. Voor bakkersgist met verschillende gehalten aan droge
stof is de aan te bieden hoeveelheid 22,4 kg gedehydreerde bakkersgist per 100 kg melasse van suikerbieten teruggebracht tot 48 %
totaalsuiker of van melasse van suikerriet teruggebracht tot 52 % totaalsuiker.
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BIJLAGE 78
BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET EQUIVALENTIEVERKEER EN DE VOORAFGAANDE UITVOER VOOR BEPAALDE
GOEDEREN
1.

Rijst
Rijstsoorten van GN-code 1006 kunnen slechts als equivalente goederen worden
beschouwd wanneer zij onder dezelfde code van acht cijfers van de
gecombineerde nomenclatuur (GN) vallen. Evenwel, voor wat betreft rijst met
een lengte van minder dan 6,0 mm en waarvan de lengte/breedteverhouding gelijk
is aan of hoger dan 3 en voor rijst met een lengte van gelijk aan of minder dan
5,2 mm en waarvan de lengte/breedteverhouding gelijk is aan of hoger dan 2,
wordt de equivalentie enkel bepaald door de lengte/breedteverhouding.

!M6

Equivalentieverkeer is niet toegestaan indien de actieve veredeling bestaat uit de
gebruikelijke handelingen zoals omschreven in bijlage 69 van de onderhavige
verordening.
!B
De meting van de korrels geschiedt overeenkomstig de bepalingen van bijlage A,
punt 2, onder d), van Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van 21 juni
1976 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (1).
!M8
2.

Tarwe
Het gebruik van equivalentieverkeer is alleen toegestaan tussen de in een derde
land geoogste en eerder in het vrije verkeer gebrachte tarwe en nietcommunautaire tarwe, die ingedeeld worden in dezelfde achtcijferige GN-code
en die dezelfde handelskwaliteit en dezelfde technische kenmerken bezitten.
Evenwel,
— kunnen er afwijkingen op het verbod tot gebruikmaking van equivalentieverkeer worden vastgesteld voor tarwe die het voorwerp is geweest van een
mededeling van de Commissie aan de Lid-Staten nadat een onderzoek is
ingesteld door het Comité douanewetboek, Afdeling Economische Douaneregelingen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 248 van het Wetboek,
— het gebruik van equivalentieverkeer is toegestaan tussen communautaire
harde tarwe en harde tarwe van oorsprong uit derde landen, op voorwaarde
dat de genoemde regeling wordt gebruikt voor het verkrijgen van deegwaren
die onder de GN-codes 1902 11 00 en 1902 19 vallen.

!B
3.

Suiker
Het gebruik van de regeling equivalentieverkeer tussen ruwe rietsuiker van GNcode 1701 11 90 en ruwe beetwortelsuiker van GN-code 1701 12 90 is
toegestaan.

!M6
4.

Levende dieren en vlees
Equivalentieverkeer is verboden bij de actieve veredeling van levende dieren en
vlees.
Afwijkingen van het verbod tot equivalentieverkeer kunnen worden vastgesteld
voor vlees waarover de Commissie aan de Lid-Staten mededeling heeft gedaan na
onderzoek door het Comité douanewetboek - Afdeling economische douaneregelingen - overeenkomstig het bepaalde in artikel 248 van het Wetboek voor zover
de aanvrager kan bewijzen dat de equivalentieregeling economisch noodzakelijk
is en voor zover de douaneautoriteit het ontwerp van de voor de controle van de
verrichtingen voorziene procedures meedeelt.

(1) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1.
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5.

Maïs

Het gebruik van de regeling equivalentieverkeer tussen communautaire en nietcommunautaire maïs is slechts toegestaan in de volgende gevallen en onder de
genoemde voorwaarden:

6.

1)

maïs die voor de vervaardiging van diervoeder is bestemd, indien de douane
erop toeziet dat de niet-communautaire maïs inderdaad tot diervoeder wordt
verwerkt,

2)

maïs die voor de vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten is bestemd,
tussen alle variëteiten met uitzondering van de variëteiten rijk aan
amylopectine (wasachtige maïs of „Waxy maize”) die enkel onderling
equivalent zijn,

3)

maïs die voor de vervaardiging van producten voor de maïsgriesindustrie is
bestemd, tussen alle variëteiten met uitzondering van de variëteiten glazige
maïs („Plata” maïs van het type „Duro”, maïs „Flint”) die enkel onderling
equivalent zijn.

Olijfolie
A.

Het gebruik van de regeling equivalentieverkeer is in de volgende gevallen
en onder de genoemde voorwaarden toegestaan.
1.

Voor olijfolie verkregen bij de eerste persing:
a)

tussen extra olijfolie verkregen bij de eerste persing uit de
Gemeenschap van GN-code 1509 10 90, overeenkomstig de
beschrijving van punt 1 a) van de bijlage bij Verordening
nr. 136/66/EEG van de Raad (1) ), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1581/96 (2), en niet-communautaire extra
olijfolie verkregen bij de eerste persing uit derde landen, vallende
onder dezelfde GN-code, mits door de veredeling extra olijfolie
verkregen bij de eerste persing wordt verkregen, vallende onder
dezelfde GN-code, en beantwoordende aan de voorwaarden van
bovengenoemde categorie 1 a);

b)

tussen olijfolie verkregen bij de eerste persing uit de Gemeenschap van GN-code 1509 10 90, overeenkomstig de beschrijving
van punt 1 b) van de bijlage bij bovengenoemde Verordening
nr. 136/66/EEG, en olijfolie verkregen bij de eerste persing uit
derde landen, vallende onder dezelfde GN-code, mits door de
veredeling olijfolie verkregen bij de eerste persing wordt
verkregen, vallende onder dezelfde GN-code, en beantwoordende
aan de voorwaarden van bovengenoemde categorie 1 b);

c)

tussen courante olijfolie verkregen bij de eerste persing uit de
Gemeenschap van GN-code 1509 10 90, overeenkomstig de
beschrijving van punt 1 c) van de bijlage bij bovengenoemde
Verordening nr. 136/66/EEG, en courante olijfolie verkregen bij
de eerste persing uit derde landen, vallende onder dezelfde GNcode, mits het veredelingsproduct:
— geraffineerde olijfolie vallende onder GN-code 1509 90 00
is en overeenstemt met de beschrijving onder punt 2 van de
voornoemde bijlage;
— olijfolie vallende onder GN-code 1509 90 00 is en overeenstemt met de beschrijving onder punt 3 van de genoemde
bijlage wanneer die olie is verkregen door vermenging met
communautaire olijfolie van eerste persing vallende onder
GN-code 1509 10 90;

d)

tussen olijfolie verkregen bij de eerste persing voor verlichting uit
de Gemeenschap van GN-code 1509 10 10, overeenkomstig de
beschrijving van punt 1 d) van de bijlage bij bovengenoemde
Verordening nr. 136/66/EEG, en olijfolie verkregen bij de eerste
persing voor verlichting uit derde landen, vallende onder dezelfde
GN-code, mits het veredelingsproduct:
— geraffineerde olijfolie vallende onder GN-code 1509 90 00
is en overeenstemt met de beschrijving onder punt 2 van
bovengenoemde bijlage,
of
— olijfolie vallende onder GN-code 1509 90 00 is en overeenstemt met de beschrijving onder punt 3 van bovengenoemde
bijlage wanneer die olie is verkregen door vermenging met

(1) PB nr. 172 van 30. 9. 1996, blz. 3025/66.
(2) PB nr. L 206 van 16. 8. 1996, blz. 11.
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communautaire olijfolie van eerste persing vallende onder
GN-code 1509 10 90;
2.

Voor olie uit afvallen van olijven:
tussen ruwe olie uit afvallen van olijven uit de Gemeenschap van GNcode 1510 00 10, overeenkomstig de beschrijving van punt 4 van de
bijlage bij bovengenoemde Verordening nr. 136/66/EEG, en ruwe olie
uit afvallen van olijven uit derde landen, vallende onder dezelfde GNcode, mits het veredelingsproduct olie uit afvallen van olijven,
vallende onder GN-code 1510 00 90 en overeenkomstig de beschrijving van punt 6 van bovengenoemde bijlage, is verkregen door
vermenging met communautaire olijfolie van eerste persing vallende
onder GN-code 1509 10 90.

B.

De in punt A.1, onder c), tweede streepje, en onder d), tweede streepje, en in
punt A.2 bedoelde mengsels mogen slechts worden vervaardigd met bij de
eerste persing verkregen, op identieke wijze gebruikte olijfolie uit derde
landen, indien de controle op de regeling zodanig wordt georganiseerd, dat
het aandeel bij de eerste persing verkregen olie uit derde landen in de totale
hoeveelheid uitgevoerde gemengde olie kan worden vastgesteld

C.

De veredelingsproducten dienen te worden verpakt in onmiddellijke
verpakkingen met een inhoud van 220 liter of minder. In afwijking, waar
het toegestane containers van maximum 20 ton betreft, kunnen de
douaneautoriteiten de uitvoer van de in de voorafgaande punten bedoelde
olie toestaan, mits systematische controle van de hoeveelheid en van de
kwaliteit van het uitgevoerde product geschiedt.

D.

De controle van de equivalentie geschiedt door controle van de
administratie van de onderneming wat de hoeveelheden in de mengsels
gebruikte oliën betreft, en wat de betrokken kwaliteiten betreft, steekproefgewijs, door vergelijking van de technische eigenschappen van de monsters
van de olie uit derde landen, genomen op het tijdstip dat de goederen onder
de regeling werden geplaatst, met de technische eigenschappen van de
monsters van de op het tijdstip van de verwerking tot het betrokken
veredelingsproduct gebruikte olie uit de Gemeenschap, en de technische
eigenschappen van de op het tijdstip van de daadwerkelijke uitvoer van de
veredelingsproducten op de plaats van uitvoer genomen monsters.
De bemonstering geschiedt volgens de internationale normen EN ISO 5555
(ten aanzien van de bemonstering) en EN ISO 661 (ten aanzien van de
verzending van de monsters naar het laboratorium en de voorbereiding van
de monsters voor de proefnemingen). De analyse wordt verricht volgens de
in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2568/91 van de Commissie (1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2527/95 (2) vermelde
parameters.

(1) PB nr. L 248 van 5. 9. 1991, blz. 1.
(2) PB nr. L 258 van 28. 10. 1995, blz. 49.
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BIJLAGE 79
LIJST VAN VEREDELINGSPRODUKTEN WAAROP DE DAARVOOR GELDENDE RECHTEN, ZOALS BEDOELD
IN ARTIKEL 122, ONDER a), EERSTE STREEPJE, VAN HET WETBOEK, KUNNEN WORDEN TOEGEPAST

Volgnummer

GN-code en omschrijving van de veredelingsprodukten

Veredelingshandelingen waarvan deze produkten
het resultaat zijn

(1)

(2)

(3)

1

ex hoofdstuk 2

Eetbare slachtafvallen

Alle be- en verwerkingen

2

ex 0201
ex 0202
ex 0203
ex 0204
ex 0205

Afval van de in kolom 3 genoemde hande- Versnijden van vlees van in hoofdstuk 1
ling
vermelde dieren

3

0209 00 11 of
0209 00 10

Spek

Slachten van dieren van het varkensras; be- en
verwerking van het vlees

4

0209 00 30

Varkensvet

Slachten van dieren van het varkensras; be- en
verwerking van het vlees

5

ex 0304

Afval van de in kolom 3 genoemde hande- Zagen van blokken bevroren filets
ling

6

ex 0305

Afval van de in kolom 3 genoemde hande- Roken van vis en in moten snijden
ling

7

ex 0404

Wei

8

ex 0404

Wei in poedervorm zonder toegevoegde Fabricage van lactose uit geconcentreerde wei
suiker

9

ex 0407 00

Niet bevruchte eieren

10

0502

Haar van varkens en van wilde zwijnen; Alle be- en verwerkingen
dassehaar en ander dierlijk haar, voor
borstelwerk; afval van dit haar

11

0503 00 00

Paardehaar (erin) en afval van paardehaar, Alle be- en verwerkingen
ook indien in vliezen, al dan niet bevestigd
op een onderlaag of tussen twee lagen van
andere stof

12

0504 00 00

Darmen, blazen en magen van dieren, andere Slachten en versnijden van in hoofdstuk 1
dan die van vissen, in hun geheel of in vermelde dieren
stukken

13

ex 0505 90 00

Verwerking van verse melk

Uitbroeden van broedeieren voor de produktie
van eendagskuikens

Poeder en afval van veren of van delen van Alle be- en verwerkingen
veren

14

0506

Beenderen en hoornpitten, ruw, ontvet of Alle be- en verwerkingen
eenvoudig voorbehandeld (doch niet in vorm
gesneden), met zuur behandeld of ontdaan
van gelatine, poeder en afval van deze
stoffen

15

ex 0507

Horens, geweien, hoeven, nagels, klauwen en Alle be- en verwerkingen
snavels, ruw of eenvoudig voorbehandeld,
doch niet in vorm gesneden, afval en poeder
daaronder begrepen; walvisbaarden, ruw of
eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm
gesneden, afval daaronder begrepen

16

ex 0508 00 00

Poeder en afval van schelpen

Alle be- en verwerkingen

17

ex 0508 00 00

Schalen van garnalen

Garnalen uit de schalen verwijderen

18

ex 0510 00

Dierlijke stoffen van de soort welke wordt Slachten en versnijden van in hoofdstuk 1
gebruikt voor het bereiden van farmaceu- vermelde dieren
tische produkten, vers, gekoeld of bevroren
ofwel anderszins voorlopig geconserveerd
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(1)

(2)

19

0511 91 10

20

(3)

Visafvallen

Alle be- en verwerkingen

ex 0511 99 80

Koppen, niet eetbaar

Slachten en versnijden van in hoofdstuk 1
vermelde dieren

21

ex 0511 99 80

Bloed

Slachten van in hoofdstuk 1 vermelde dieren

22

ex 0511 99

Afval van de in kolom 3 genoemde hande- Slachten van in hoofdstuk 1 vermelde dieren
lingen
en alle be- en verwerkingen van het vlees

23

ex 0511 99 80

Schalen van eieren

Eieren uit de schaal verwijderen

24

ex 0511 99 10

Snippers van zwoerd

Ontzwoerden van varkensvlees

25

ex 0712

Afval van groenten en moeskruiden

Snijden, fijnmaken of verpulveren en vermengen van goederen bedoeld bij GN-code
0712

26

ex 0713

Afval van peulgroenten

Snijden, fijnmaken of verpulveren van goederen bedoeld bij GN-code 0713

27

ex 0901

Gebroken koffiebonen

Be- en verwerking van ruwe koffie

Bolsters en schillen van koffie

Branden van ruwe koffie

28

0901 90 10

29

ex 0902 20 00 of
ex 0902 40 00

Theepoeder

Be- en verwerking van ruwe thee; verpakking
in builtjes

30

ex 0904 20 39
ex 0904 20 90

Afval van paprika

Reinigen, vermalen, malen en zeven van
gedroogde vruchten van het geslacht
„Capsicum”

31

1006 40 00

Breukrijst

Be- en verwerking van rijst

Enkel gebroken granen

Be- en verwerking van granen

32

ex 1104

33

1104 30

Graankiemen, ook indien geplet, in vlokken Be- en verwerking van granen
of gemalen

34

1109 00 00

Tarwegluten, ook indien gedroogd

Be- en verwerking van tarwe

35

ex 1209

Afval van zaad van suikerbiet (deeltjes, lege Reinigen, zeven, schuren en schoonschrapen
zaadkorrels, zaden met geringe kiemkracht, van suikerbiet
zaden die niet geschikt zijn voor mechanisch
zaaien)

36

ex 1213 00 00

Stro en kaf van graangewassen, onbewerkt, Be- en verwerking van granen
ook indien gehakt

37

1501 00 11 en
1501 00 19

Reuzel en ander varkensvet

Slachten van dieren van het varkensras; be- en
verwerking van het vlees

38

ex 1502 00

Rundvet, schapevet en geitevet

Slachten van dieren van het runder-, schapeen geiteras; be- en verwerking van het vlees

39

ex 1504

Visolie

Verwerking van vissen tot filets

40

ex 1506

Andere vetten en oliën van dierlijke oor- Ontvetten van vlees, beenderen en afval
sprong

41

ex 1515 21 90

Maïskiemolie

Verwerking van maïs

42

ex 1520 00 00

Ruwe glycerol

Cracken of raffinage van in hoofdstuk 15
vermelde vetten en oliën

43

ex 1522 00

Afvallen, afkomstig van de bewerking van Alle be- en verwerkingen
vetstoffen of van dierlijke of plantaardige
was

44

ex 1522 00 39

Stearine

45

ex 1522 00 91
ex 1522 00 99

Wasolie Dampvet en oliehoudende volaarde Raffineren, ontzuren, bleken van vette plantaardige oliën

Raffinage van in hoofdstuk 15 vermelde
vetten en oliën
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46

ex 1702 30 99

47
48

(3)

Afloopstroop

Verwerking van maïs in glucose

1703 10 00

Melasse van rietsuiker

Verwerking van suikers

1802 00 00

Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen Alle be- en verwerkingen
en andere afvallen van cacao

49

ex 2102

Gist

50

ex 2208 90 91 en
ex 2208 90 99

Residuen verkregen in de begin- en eindfase Distillatie van ruwe ethylalcohol of te disvan de distillatie van ethylalcohol, niet tilleren wijn
gedenatureerd, met een alcoholgehalte van
minder dan 80 % vol, en wijndistillaat
(residuen verkregen in de begin- en eindfase
van de distillatie, niet geconcentreerd)

51

ex hoofdstuk 23

Resten en afval van de voedselindustrie

Alle be- en verwerkingen

52

2401 30 00

Hoofdnerven, stelen, afvallen van tabak

Fabricage van sigaretten, sigaren, cigarillo’s
en rooktabak; mengen van tabak

53

2525 30 00

Afvallen van mica

Alle be- en verwerkingen

54

2619 00

Slakken, walsschilfers en ander bij de Alle be- en verwerkingen
vervaardiging van ijzer en staal verkregen
afval

55

2620

Metaalassen en metaalresiduen (andere dan Alle be- en verwerkingen
die bedoeld bij GN-code 2619 00), welke
metaal of metaalverbindingen bevatten

56

2621 00 00

Andere slakken en andere assen, as van Alle be- en verwerkingen
zeewier daaronder begrepen

57

ex 2705 00 00

Gas

58

ex 2706 00 00

Steenkoolteer, gedeeltelijk gedistilleerde Vercooksing van steenkool
(topped) minerale teersoorten en zogenaamde mengteer daaronder begrepen

59

ex 2707

Voorloop en residuen van de distillatieA

60

ex 2711 21 00 en
ex 2711 29 00

Dehydrogeneringsgas en andere gasvormige Fabricage van polystyreen op basis van
koolwaterstoffen
ethylbenzeen

61

2712 10 10

Ruwe vaseline

Fabricage van bier

Vercooksing van steenkool

Distillatie van fenolen

Raffinage van ruwe paraffine

62

ex 2712 90

Paraffineresiduen („gatsch”, „slack wax”, Alle be- en verwerkingen
enz), ook indien gekleurd

63

ex 2713

Petroleumbitumen, petroleumcokes en an- Alle be- en verwerkingen
dere residuen van aardoliën of van oliën uit
bitumineuze mineralen

64

2806 10 00

Zoutzuur

Vervaardiging van verschillende chemische
produkten op basis van vloeispaat, van waterstoffluoride, van 2,6-di-isopropylaniline, siliciumtetrachloride of acetanilide

65

2807 00 10

Zwavelzuur

Fabricage van sulfonamidoverbindingen

66

2811 21 00

Kooldioxyde

1.
2.

Fabricage van bier
Fabricage van ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

67

ex 2811 19

Hexafluorokiezelzuur (fluorokiezelzuur)

Omzetting van vloeispaat in waterstoffluoride

68

ex 2812 10 90

Siliciumtetrachloride

Fabricage van silanen, siliconen en produkten
op basis van deze stoffen uitgaande van
silicium
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69

ex 2825 90 10

Calciumhydroxyde

Verwerking van calciumcarbide in acetyleen
en calciumcyanamide

69 bis

ex 2827 51 00

Oplossing van kaliumbromide

Verwerking van 1,3-broomchloorpropaan van
de GN-code 2903 49 80

IJzersulfaat

Fabricage van ijzer- of staalplaat, enkel
koudgewalst uit coils voor het walsen van
plaat

!M12

!M8
70

2833 29 50

71

ex 2833 29 90

Calciumsulfaat

Verwerking van vloeispaat in waterstoffluoride

72

ex 2846 90 00

Gadoliniumoxyde

Terugwinnen van gallium en galliumoxyde uit
„scrap” (afval) (afval van de bewerking van
de verbinding „gadoliniumgalliumoxyde”
Gd3Ga5O12)

73

2902 30 90

Tolueen

Fabricage van polystyreen op basis van
ethylbenzeen

74

ex 2902 90 90

alfa-Methylstyreen

Fabricage van aceton of fenol op basis van
cumeen
Fabricage van produkten op basis van waterstoffluoride

75

2903

Halogeenderivaten van koolwaterstoffen

76

2904

Sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van kool- Fabricage van produkten op basis van waterwaterstoffen
stoffluoride

77

2905 11 00

Methanol

78

2909

Ethers, etheralcoholen en andere produkten Fabricage van produkten op basis van hydrovan GN-code 2909
chinon

79

2915 21 00

Azijnzuur

Fabricage van vitaminen op basis van azijnzuuranhydride

Fabricage van industriële vetalcoholen

80

ex 3503 00

Resten van gelatine

Verwerking van farmaceutische gelatines tot
capsules

81

ex 3801 10 00

Grafietpoeder

Vervaardiging van grafietelektroden voor
elektrische smeltovens

82

ex 3805 90 00

Ruwe dipenteen

Fabricage van pineenhydroperoxyden, van
(1R,2R,4R)-bornylacetaat (isobornylacetaat)
van kamfer of van kamfeen op basis van
alfa-pinenen

83

ex 3806 90 00

Essences van colofonium en oliën van Fabricage van zeep van natrium- en kaliumcolofonium
colofonium

84

ex 3815

Katalysatoren, niet bruikbaar

85

ex 3823 12
ex 3823 13
ex 3823 19

Industriële vetzuren; bij raffinage verkregen 1.
acidoils
2.

86

ex 3823 11 00
ex 2915 70

Stearinezuur

Vervaardiging van erucazuur

87

ex 3824 90 60

Ongezuiverde penicilline (zeefresten)

Fabricage van geneesmiddelen

88

ex 3824 90 90

Foezeloliën

Fabricage van ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

89

ex 3824 90 90

Kamferoliën

Fabricage van kamfer op basis van alfapinenen

90

ex 3824 90 90

Residuen van cafeïneverwijdering (mengsel Verwijdering van cafeïne uit koffie
van koffiewas, ruwe cafeïne en water) en
ruwe cafeïne

91

ex 3824 90 90

Residuen van gebrande gips

Produktie van aluminiumsilicaatkatalysatoren
Raffinage van in hoofdstuk 15 vermelde
vetten en oliën
Gefractioneerde destillatie van vetzuren

Fabricage van waterstoffluoride, fluoriden en
kryoliet op basis van vloeispaat
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92

ex 3824 90 90

Ontsuikerde melassen

Fabricage van citroenzuur op basis van witte
suikers

93

ex 3824 90 90

Residuen van de verwerking van sorbose

Fabricage van ascorbinezuur op basis van
glucose

94

ex 3824 90 90

Opgeloste kaliumsulfiden

Fabricage van dihydroxystearinezuur op basis
van ruwe ricinusolie

95

ex 3824 90 90

Resten van fabricage van cumeen

Fabricage van aceton, fenol en alfa-methylstyreen

96

ex 3824 90 90

Residuen

Vervaardiging van 1,4-butaandiol, 1,4-buteendiol en tetrahydrofuraan uit methanol alsook
de vervaardiging van pentaan-1,5-diol en
hexaan-1,6-diol uit diolmengsel

97

ex 3824 90 90

Afval, mengsels van cafeïne, koffiewas, Verwijdering van cafeïne en specifieke bewater en onzuiverheden
handeling bestemd om de stimulerende eigenschappen van koffie te verminderen

98

ex 3824 90 90

Gluconmycel en moederloog

Vervaardiging van gluconzuur, alsmede zouten en esters daarvan uit glucosestroop

99

ex 3915

Resten en afval, van kunststof

Alle be- en verwerkingen

100

ex 4004 00 00

Afval en snippers van niet-geharde rubber; Alle be- en verwerkingen
resten van werken van niet-geharde rubber,
uitsluitend geschikt voor het recupereren van
rubber

101

4017 00 19

102

ex 4101
4102 en 4103

Huiden en vellen, ongelooid (vers, gezouten, Villen van in hoofdstuk 1 vermelde dieren
gedroogd, gekalkt of gepekeld — „pickled”),
ongelooide schapevachten daaronder begrepen

103

ex 4104 39 10

Stroken van rundleder

104

4110 00 00

Snippers en ander afval van leder, van Alle be- en verwerkingen
kunstleder of van perkament, niet bruikbaar
voor de vervaardiging van lederwaren; stof
en poeder van leder, ledermeel

105

4302 20 20

Afvallen, niet samengevoegd

Bontwerkerij

106

ex hoofdstuk 44

Houtafval, zaagsel daaronder begrepen

Alle be- en verwerkingen

107

ex 4501

Kurkafval

Alle be- en verwerkingen

108

4707

109

ex afdeling XI

Afval, poeder en resten van geharde rubber

Alle be- en verwerkingen

Alle be- en verwerkingen

Afval van papier of van karton; oude papier- Alle be- en verwerkingen
of kartonwaren, enkel geschikt voor het
vervaardigen van papier of van karton
Be- of verwerkte weefsels en brei- en Be- en verwerkingen van alle soorten weefsels
haakwerk met duidelijke gebreken (zoge- en brei- en haakwerk
naamde „tweede keus”

110

5003

Afval van zijde (cocons van zijderupsen, Alle be- en verwerkingen
ongeschikt om te worden afgehaspeld, alsmede rafelingen daaronder begrepen); vlokzijde, bourrette en kammeling

111

5103

Afval van wol, van fijn of van grof haar, met Alle be- en verwerkingen
uitzondering van rafelwol en van rafelingen
van haar

112

5104 00 00

Rafelwol en rafelingen van fijn of van grof Alle be- en verwerkingen
haar

113

5202

Afval van katoen (rafelingen daaronder Alle be- en verwerkingen
begrepen), niet gekaard en niet gekamd

114

ex 5301

Werk en afval (rafelingen daaronder begre- Alle be- en verwerkingen
pen), van vlas
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115

ex 5302

Werk en afval (rafelingen daaronder begre- Alle be- en verwerkingen
pen), van hennep

116

ex 5303

Werk en afval (rafelingen daaronder begre- Alle be- en verwerkingen
pen), van vezels

117

ex 5304

Afval (rafelingen daaronder begrepen), van Alle be- en verwerkingen
vezels

118

ex 5305

Werk en afval (rafelingen daaronder begre- Alle be- en verwerkingen
pen), van manillahennep

119

ex 5305

Werk en afval (rafelingen daaronder begre- Alle be- en verwerkingen
pen), van ramee

120

ex 5503 en ex 5504

Polyacryl- en viscosevezels (van mindere Fabricage van polyacryl- en viscosevezels
kwaliteit en met duidelijke gebreken)

121

5505

Afval van synthetische of van kunstmatige Alle be- en verwerkingen
vezels (continuvezels of stapelvezels), garenafval en rafelingen daaronder begrepen

122

6310

Lompen en vodden; afval en oud goed, van Alle be- en verwerkingen
bindgaren, van touw of van kabels

123

7001 00 10

Glasscherven en ander glasafval

Alle be- en verwerkingen

124

ex 7019

Afval van continuglasfilamentgaren

Weven

125

ex 7019

Glasvezelweefsels met duidelijke fouten

Weven van glasvezelgarens

126

7105

Poeder en stof van natuurlijke of van Alle be- en verwerkingen
synthetische edelstenen of halfedelstenen

127

ex 7112

Schuim van de verwerkingen van edele Alle be- en verwerkingen
metalen en andere resten en afvallen van
edele metalen

128

ex 7202 21 en
ex 7202 29 00

Zeefresten van ferrosilicium

129

7204

Fabricage van siliciumtetrachloride en siliciumdioxyde

Schroot, resten en afvallen van werken van Alle be- en verwerkingen
gietijzer, van ijzer of van staal

130

ex 7208 en ex 7211

Afval van niet-gelegeerd staal afkomstig van Fabricage van warme breedband op basis van
het afsnijden van warme breedband
ingots of gewalste bramen van niet-gelegeerd
staal

131

ex 7218
ex 7222
ex 7224 en ex 7228

Herbruikbaar afval van staven van gelegeerd Fabricage van schroeven, bouten of moeren
staal
van staven van gelegeerd staal

132

ex 7219
ex 7220
ex 7225 en ex 7226

Afval van gelegeerd staal afkomstig van het Fabricage van warme breedband van gewalste
afsnijden van warme breedband
ingots of bramen van gelegeerd staal

133

ex 7225 en ex 7226

Afval van gelegeerd staal afkomstig van het Fabricage van transformators van dynamoafsnijden van dynamoplaat of transformator- plaat of transformatorplaat
plaat

134

ex 7226

Afval van gelegeerd staal afkomstig van het Fabricage van transformators uit band van
afsnijden van band van dynamoplaat of dynamoplaat of transformatorplaat
transformatorplaat

135

ex 7308

Metalen geleidingen met lasnaden (lasver- Vervaardiging van veiligheidsvangrails
bindingen genoemd)

136

7404 00

Resten en afvallen van koper

Alle be- en verwerkingen

137

7503 00

Resten en afvallen van nikkel

Alle be- en verwerkingen

138

7602 00

Resten en afvallen van aluminium

Alle be- en verwerkingen

139

7802 00 00

Resten en afvallen van lood

Alle be- en verwerkingen
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140

ex 7804 11 00

Herbruikbaar afval van tweezijdig beklede Fabricage van tweezijdig beklede loodfolie
loodfolie
voor fotografisch gebruik op basis van
vinylbladen en plakpapier

141

7902 00 00

Resten en afvallen van zink

Alle be- en verwerkingen

142

8002 00 00

Resten en afvallen van tin

Alle be- en verwerkingen

143

8101 91 90

Resten en afvallen van wolfraam

Alle be- en verwerkingen

144

8102 91 90

Resten en afvallen van molybdeen

Alle be- en verwerkingen

145

8103 10 90

Resten en afvallen van tantaal (tantalium)

Alle be- en verwerkingen

146

8104 20 00

Resten en afvallen van magnesium (niet- Alle be- en verwerkingen
gekalibreerd draaisel daaronder begrepen

147

ex 8105
ex 8106
ex 8107
ex 8108
ex 8109
ex 8110
ex 8111 en ex 8112

Resten en afvallen van andere onedele Alle be- en verwerkingen
metalen

148

ex hoofdstuk 84
ex hoofdstuk 85
ex 8708
ex hoofdstuk 90

Gedemonteerde onderdelen en bij de uitvoe- Vervaardiging van machines en apparaten,
ring van veredelingshandelingen bescha- voertuigen, uitrusting, elektronische artikelen,
digde of onbruikbaar geworden onderdelen meet-, verificatie-, controle- en precisieinstrumenten alsmede wijziging of aanpassing
daarvan aan andere technische normen

149

hoofdstukken 84, 85, Onderdelen en wisselstukken, alsmede ge86, 88 et 90
deelten van machines, apparaten, voertuigen
voor spoor- en tramwegen, luchtvaartuigen
en andere uitrustingsstukken

150

8708

Delen en toebehoren van motorvoertuigen

Reparatie of revisie (regeling en reiniging
door middel van elektrische of mechanische
procédés), alsmede herstelling (vervanging
van werkende onderdelen) van machines,
apparaten, voertuigen voor spoor- en tramwegen, vliegtuigen en andere uitrusting
Aanpassing van motorvoertuigen voor bijzonder gebruik
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INLEIDING TOT BIJLAGE 80
1.

Deze bijlage is opgesteld met het oog op het vergemakkelijken van de toepassing
van de artikelen 591 tot en met 594.

2.

Er wordt opgemerkt dat de toerekening van de invoergoederen aan de
veredelingsprodukten uitsluitend dient te geschieden in de gevallen waarin de
bepaling van het bedrag van de douaneschuld overeenkomstig artikel 121 van het
Wetboek zulks impliceert.
Dus:
— wanneer alle veredelingsprodukten een douanebestemming krijgen die niet
de heffing van rechten bij invoer met zich brengt,
of
— wanneer de heffing van de rechten bij invoer uitsluitend betrekking heeft op
veredelingsprodukten waarop rechten en heffingen volgens artikel 122 van
het Wetboek worden toegepast,
worden deze berekeningsmethoden niet toegepast.

3.

De hoeveelheid te verkrijgen veredelingsprodukten wordt bepaald op basis van de
vastgestelde opbrengstpercentages.

4.

Aangezien de toevoeging van communautaire goederen tijdens het fabricageproces geen invloed heeft op de eigenlijke toerekening van de invoergoederen aan
de veredelingsprodukten, wordt daar geen rekening mee gehouden.

I.

Artikel 592: Hoeveelheidssleutel (veredelingsprodukten)
a)

Invoergoederen:
100 kg A

b)

Veredelingsprodukten:
90 kg B

c)

Douaneschuld ontstaan voor:
20 kg B

d)

Hoeveelheid invoergoederen die overeenstemt met de hoeveelheid B
waarvoor een douaneschuld is ontstaan:
20/90 × 100 kg = 22,22 kg A

II.

Artikel 593: Hoeveelheidssleutel (invoergoederen)
a)

Invoergoederen:
100 kg A

b)

c)

d)

Veredelingsprodukten:
80 kg B, waarin

80 kg A is terug te vinden

10 kg C, waarin

10 kg A is terug te vinden

5 kg D, waarin

5 kg A is terug te vinden

Totaal:

95 kg A

Basis voor de toerekening in kg A:
B:

80/95 × 100 kg =

84,21 kg A

C:

10/95 × 100 kg =

10,53 kg A

D:

5/95 × 100 kg =

5,26 kg A

Totaal:

100,00 kg A

Douaneschuld ontstaan voor:
1°

10 kg B

2°

5 kg D
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A.

ZONDER ARTIKEL 122 VAN HET WETBOEK

Hoeveelheid invoergoederen die overeenstemt met de hoeveelheid B waarvoor een
douaneschuld is ontstaan:
B: 10/80 × 84,21 kg = 10,53 kg A
D: 5/5

×

5,26 kg =

5,26 kg A

Totaal: 15,79 kg A
B.

MET ARTIKEL 122 VAN HET WETBOEK

D is opgenomen in de lijst van artikel 122
i)

Hoeveelheid invoergoederen die overeenstemt met de hoeveelheid B
waarvoor een douaneschuld is ontstaan:
10/80 × 84,21 kg = 10,53 kg A

ii)

Gedeelte van D waarop de rechten en heffingen volgens artikel 121/artikel
122 worden toegepast:
Overeenkomstig artikel 122, lid 1, onder a), eerste streepje, worden op
produkt D de voor dit produkt geldende rechten en heffingen toegepast voor
ten hoogste dat gedeelte van produkt D dat verhoudingsgewijs overeenstemt
met het uitgevoerde gedeelte van de andere veredelingsprodukten (die niet in
de lijst zijn opgenomen).
— Hoeveelheid uitgevoerde produkten in kg A:
B: 70 kg = 70/80 × 84,21 =−73,68 kg A
C: 10 kg = 10/10 × 10,53 =−10,53 kg A
Total:

84,21 kg A

— Uitgevoerd gedeelte:
[84,21/(100 − 5,26)] × 100 % = 88,89 %
— Rechten en heffingen volgens artikel 122:
88,89 % × 5 kg D = 4,44 kg D
— Rechten en heffingen volgens artikel 121:
5kg  4; 44 kg ¼ 0; 56 kg D ¼ 0; 56

 5; 26
¼ 0; 59 kg A
5

iii) Totale heffing:
— artikel 122: 4,4 kg D
— artikel 121: 0,59 kg A + 10,53 kg A = 11,02 kg A
III.

Artikel 594: Waardesleutel
a)

Invoergoederen:
100 kg A

b)

Hoeveelheden en waarde van de veredelingsprodukten:
80 kg B à 20 ecu/kg = 1 600 ecu
10 kg C à 12 ecu/kg = 120 ecu
5 kg D à 5 ecu/kg = 25 ecu (D is opgenomen in de lijst van artikel 122)
Totaal: 1 745 ecu

c)

Basis voor de toerekening in kg A:
B: 1 600/1 745 × 100 kg =

91,69 kg A

C:

120/1 745 × 100 kg =

6,88 kg A

D:

25/1 745 × 100 kg =

1,43 kg A

Totaal: 100,00 kg A
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d)

Douaneschuld ontstaan voor:
1°) 10 kg B
2°)

5 kg D
A.

ZONDER ARTIKEL 122 VAN HET WETBOEK

Hoeveelheid invoergoederen die overeenstemt met de hoeveelheid van B waarvoor
een douaneschuld is ontstaan:
10/80 × 91,69 kg = 11,46 kg A
B.

MET ARTIKEL 122 VAN HET WETBOEK

D is opgenomen in de lijst van artikel 122
i)

Hoeveelheid invoergoederen die overeenstemt met de hoeveelheid van B
waarvoor een douaneschuld is ontstaan:
10/80 × 91,69 kg = 11,46 kg A

ii)

Gedeelte van D waarop de rechten en heffingen volgens artikel 122/artikel
122 van toepassing zijn:
Overeenkomstig artikel 122, lid 1, onder a), eerste streepje, worden op
produkt D de voor dit produkt geldende rechten en heffingen toegepast voor
ten hoogste dat gedeelte van produkt D dat verhoudingsgewijs overeenstemt
met het uitgevoerde gedeelte van de andere veredelingsprodukten (die niet in
de lijst zijn opgenomen).
— Waarde gedeelte van de uitgevoerde veredelingsprodukten:
B: 70 × 20 ecu = 1 400 ecu
C: 10 × 12 ecu =
Totaal:

120 ecu
1 520 ecu

— Uitgevoerde gedeelte:
[1 520/(1 745 − 25)] × 100 % = 88,37 %
— Rechten en heffingen volgens artikel 122:
88,37 % × 5 kg = 4,42 kg D
— Rechten en heffingen volgens artikel 121:
5 kg  4; 42 kg ¼ 0; 58 kg D ¼ 0; 58 

1; 43
¼ 0; 17 kg A
5

iii) Totale rechten en heffingen:
— artikel 122: 4,42 kg D
— artikel 121: 0,17 kg A + 11,46 kg A = 11,63 kg A
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BEPALINGEN BETREFFENDE HET INLICHTINGEN INF 5
1.

Het formulier waarop het inlichtingenblad INF 5 wordt gesteld, wordt gedrukt op
wit houtvrij papier, zodanig gelijmd dat het goed beschrijfbaar is en dat ten minste
40 en ten hoogste 65 gram per vierkante meter weegt.

2.

De formaat van het formulier bedraagt 210 × 297 mm.

3.

De Lid-Staten dragen zorg voor het drukken van het formulier, waarvan elk
exemplaar van een volgnummer wordt voorzien om het van de andere exemplaren
te kunnen onderscheiden.

4.

Het formulier wordt gedrukt in een van de officiële talen van de Gemeenschap,
naar keuze van de douaneautoriteiten van de Lid-Staat waarvan het inlichtingenblad afkomstig is. De vakken 1 tot en met 8 worden in een van de officiële talen
van de Gemeenschap ingevuld, naar keuze van de douaneautoriteiten die het
inlichtingenblad afgeven. De douaneautoriteiten van de Lid-Staten die de
inlichtingen moeten geven of die ervan gebruik moeten maken kunnen om een
vertaling vragen van de in dit blad vervatte gegevens in de officiële taal of in een
van de officiële talen van hun Lid-Staat.
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BIJLAGE 83
OVERBRENGING VAN ONDER DE REGELING GEPLAATSTE GOEDEREN
OF PRODUKTEN IN HET KADER VAN DE OVERDRACHT VAN EEN EERSTE
NAAR EEN TWEEDE VERGUNNINGHOUDER
1.

Voor de overbrenging van produkten of goederen van een vergunninghouder naar
een andere vergunninghouder, wordt een formulier dat overeenkomt met het
model dat overeenkomstig de artikelen 205 tot en met 215 van onderhavige
verordening is opgesteld, ingevuld met gebruikmaking van de exemplaren 1, 4 en
5 en een met het exemplaar 1 overeenstemmend aanvullend exemplaar van het
enig document.

2.

Voorafgaand aan de overbrenging van de produkten of goederen wordt het
controlekantoor van de houder van de eerste vergunning, in de door dit kantoor
vastgestelde vorm, op de hoogte gebracht van de voorgenomen overbrenging
zodat eventueel de door hem noodzakelijk geachte controles kunnen worden
verricht.

3.

Exemplaar 1 wordt door de eerste vergunninghouder (die de goederen of
produkten verstuurt) bij zijn administratie actieve veredeling bewaard.

4.

De andere exemplaren vergezellen de produkten of goederen.

5.

Bij aankomst van de goederen brengt de tweede vergunninghouder (naar wie de
goederen of produkten worden overgebracht) zijn controlekantoor, in de door dit
kantoor vastgestelde vorm, op de hoogte van de overbrenging en bewaart het
aanvullend exemplaar bij zijn administratie actieve veredeling.

6.

De exemplaren 4 en 5 worden door de tweede vergunninghouder naar zijn
controlekantoor gezonden. Dit kantoor bewaart exemplaar 4 en zendt, na dit te
hebben geviseerd, exemplaar 5 terug naar het controlekantoor van de eerste
vergunninghouder. Deze terugzendingen kunnen, indien nodig, globaal en
maandelijks worden verricht.

Aanhangsel

Het formulier, bedoeld in lid 1 van deze bijlage, dat wordt gebruikt voor het
overbrengen van goederen van een eerste naar een tweede vergunninghouder, dient in de
overeenkomstige vakken de volgende vermeldingen te bevatten. De andere vakken
hoeven niet te worden ingevuld indien de vergunninghouders maandelijks de voor
statistiekdoeleinden noodzakelijke gegevens verschaffen. Indien dit niet het geval is,
kunnen de douaneautoriteiten, hetzij andere vakken laten invullen, hetzij aanvullende
exemplaren voorzien voor statistiekdoeleinden.
2.

Afzender: de naam en voornaam of firmanaam vermelden alsmede het
volledige adres van de eerste vergunninghouder gevolgd door het nummer van
de vergunning en de Lid-Staat van afgifte.

3.

Formulieren: het volgnummer van de set in het totale aantal gebruikte sets
vermelden
Indien de aangifte op slechts één artikel betrekking heeft (d.w.z. indien slechts
één vak „omschrijving van de goederen” moet worden ingevuld), niets
invullen in vak 3, maar alleen het cijfer 1 invullen in vak 5.

5.

Artikelen: het totale aantal door de betrokkene aangegeven artikelen in alle
gebruikte formulieren of aanvullende formulieren vermelden. Het aantal
artikelen stemt overeen met het aantal vakken „omschrijving van de
goederen” dat moet worden ingevuld.

8.

Geadresseerde: de naam en voornaam of firmanaam vermelden alsmede het
volledige adres van de tweede vergunninghouder.

15

Land van verzending: de naam vermelden van de Lid-Staat vanwaar de
goederen worden verzonden.

31.

Colli en omschrijving van de goederen; merken en nummers — containernummer(s) — aantal en soort: merken, nummers, aantal en soort van de colli
vermelden of, wanneer het onverpakte goederen betreft, al naar gelang van het
geval, het aantal voorwerpen waarop de aangifte betrekking heeft of de
vermelding „los gestort”, alsmede de voor de identificatie van de goederen
noodzakelijke gegevens.
Onder „omschrijving van de goederen” wordt verstaan de gebruikelijke
handelsbenaming in bewoordingen die voldoende nauwkeurig zijn om de
indeling van de goederen mogelijk te maken. Indien van een container gebruik
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wordt gemaakt, dienen in dit vak bovendien de merktekens voor de
identificatie daarvan te worden ingevuld.
32.

Artikelnummer: het volgnummer van het betrokken artikel vermelden in het
totale aantal artikelen, als bedoeld in vak 5, dat is aangegeven in de gebruikte
formulieren of aanvullende formulieren.
Wanneer de aangifte slechts op één enkel artikel betrekking heeft, kunnen de
Lid-Staten bepalen dat in dit vak niets wordt vermeld aangezien het cijfer 1
reeds in vak 5 diende te worden vermeld.

33.

Goederencode: het codenummer van het betrokken artikel vermelden.

37

Regeling: de code 5751 vermelden.

38.

Nettomassa: de in kilogram uitgedrukte nettomassa van de in het
overeenkomstige vak 31 omschreven goederen vermelden. De nettomassa is
de eigen massa van de van al hun verpakkingen ontdane goederen.

41.

Aanvullende eenheden: de hoeveelheid vermelden in de eenheid die in de
gecombineerde nomenclatuur is aangegeven.

44.

Bijzondere vermeldingen, voorgelegde stukken, certificaten en vergunningen:
de vermelding „Toepassing van Verordening EEG) nr. 2454/93 — goederen
onder AV/S” invullen.
Wanneer voor de invoergoederen specifieke handelspolitieke maatregelen
gelden en ingeval deze maatregelen nog van toepassing zijn op het tijdstip van
overbrenging, moet de hiervoor bedoelde vermelding worden aangevuld met
de vermelding „Handelspolitiek”.
In geval van toepassing van artikel 615, lid 1, van Verordening (EEG)
nr. 2454/93, tevens het nummer van het gebruikte inlichtingenblad INF 1
opgeven.

46.

Statistische waarde: het bedrag van de overeenkomstig de bepalingen inzake
de douanewaarde vastgestelde douanewaarde vermelden, uitgedrukt in de
munteenheid die is aangegeven door de Lid-Staat waar de goederen onder de
regeling werden geplaatst.

54.

Plaats en datum, handtekening en naam van de aangever of zijn
vertegenwoordiger: behoudens nog vast te stellen bijzondere bepalingen ter
zake van het gebruik van systemen voor automatische gegevensverwerking,
dient op het door het kantoor van verzending te bewaren exemplaar het
origineel van de handgeschreven handtekening van de in vak 2 genoemde
persoon, gevolgd door diens naam en voornaam voor te komen. Wanneer deze
persoon een rechtspersoon is dient na de handtekening, de naam, de voornaam
en de functie te worden vermeld.

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 866
!B
BIJLAGE 84

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 867
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 868
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 869
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 870
!B
BEPALINGEN BETREFFENDE HET INLICHTINGENBLAD INF 7
1.

Het formulier waarop het inlichtingenblad INF 7 wordt gesteld, wordt gedrukt op
wit houtvrij papier dat zodanig gelijmd is dat het goed te beschrijven is en dat
tussen 40 en 65 gr/m2 weegt.

2.

Het formaat van het formulier is 210 × 297 mm.

3.

De Lid-Staten moeten voor het drukken van het formulier zorg dragen. Het
formulier heeft ter individualisering een serienummer.

4.

Het formulier wordt gedrukt in een der officiële talen van de Gemeenschap,
aangewezen door de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat waarvan het
inlichtingenblad afkomstig is. De vakken worden ingevuld in een van de officiële
talen van de Gemeenschap, aangewezen door de douaneautoriteit van de Lid-Staat
waarvan dit inlichtingenblad afkomstig is. De douaneautoriteiten van de Lid-Staat
die de inlichtingen moet verstrekken of die deze inlichtingen nodig heeft, kunnen
de vertaling vragen, in de officiële taal of een van de officiële talen van deze LidStaat, van de in de hun aangeboden formulieren vermelde gegevens.
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IN ARTIKEL 650 BEDOELDE LIJST

Volgnummer

Kolom 1

Kolom 2

Goederen waarvoor behandeling onder douanetoezicht wordt
toegestaan

Behandeling die kan worden uitgevoerd

1

Goederen van alle soorten

Verwerking tot monsters die als zodanig of in de vorm
van collecties worden aangeboden

2

Goederen van alle soorten

Verwerking tot resten en afvallen of vernietiging

3

Goederen van alle soorten

Denaturering

4

Goederen van alle soorten

Terugwinning van delen of bestanddelen

5

Goederen van alle soorten

Afscheiding en/of vernietiging van beschadigde delen

6

Goederen van alle soorten

Behandeling die tot doel heeft de gevolgen van opgelopen
schade te verhelpen

7

Goederen van alle soorten

Gebruikelijke handelingen die in douane-entrepots of
vrije zones mogen worden verricht

8

Tabak van hoofdstuk 24 van de gecombineerde nomen- Tabak van hoofdstuk 24 van de gecombineerde nomenclatuur
clatuur Verwerking tot „gehomogeniseerde” of „gereconstitueerde” tabak van GN-code 2403 91 00 en/of tabakstof van GN-code ex 2403 99 90

9

— Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak van GN- Verwerking tot geheel of gedeeltelijk gestripte tabak van
GN-code 2401 20 en tot afvallen van tabak van GN-code
code 2401 10
2401 30 00
"
C3 Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak,
—
gedeeltelijk gestript, van GN-code ex 2401 20 3

!M8

!B
10

Palmolie van GN-code 1511 10 10

Verwerking tot:

of
vaste fracties van palmolie van GN-code 1511 90 19

—

mengsels van vetzuren van de GN-codes
1519 11 00, 1519 12 00, 1519 19 10, 1519 19 30
en 1519 19 90

of
— vetzuren van de GN-codes 2915 70 15, 2915 70 25,
2915 90 10, ex 2915 90 90, ex 2916 15 00 en
vloeibare fracties van palmolie van GN-code 1511 90 91
ex 2916 19 90
of
kokosolie van GN-code 1513 11 10

— mengsels van methylesters van vetzuren van GNcode ex 3823 90 98

of
—
vloeibare fracties van kokosolie van GN-code
ex 1513 19 30
of
palmpittenolie van GN-code 1513 21 11

— mengsels van vetalcoholen van GN-code 1519 30 00

of
—
vloeibare fracties van palmpittenolie van GN-code
ex 1513 29 30
of
babassunotenolie van GN-code 1513 21 19

methylesters van vetzuren van de GN-codes
ex 2915 70 80, ex 2915 70 80, ex 2915 90 90,
ex 2916 15 00 en ex 2916 19 90

vetalcoholen van de GN-codes 2905 16 90,
2905 17 00 en 2905 19 90

— ruwe glycerol van GN-code 1520 10 00

11

Produkten van de GN-codes 2707 10, 2707 20, 2707 30, Verwerking tot produkten van de GN-codes 2710 00 71
2707 50, 2707 91 00, 2707 99 30, 2707 99 91, of 2710 00 75
2707 99 99 und (SIC! en) 2710 00

12

Ruwe oliën van de GN-codes 2707 99 11 en 2707 99 19 Verwerking tot produkten van de GN-codes 2707 10 90,
2707 20 90, 2707 30 90, 2707 50 91, 2707 50 99,
2707 99 30, 2902 20 90, 2902 30 90, 2902 41 00,
2902 42 00, 2902 43 00, 2902 44 90

13

Dichroomtrioxyde van GN-code 2819 90 00

14

Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 0,2 %, van Mengen van de in kolom 1 bedoelde produkten of mengen

Verwerking tot chroom van GN-code 8112 20 31

!M4
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Volgnummer

Kolom 1

Kolom 2

Goederen waarvoor behandeling onder douanetoezicht wordt
toegestaan

Behandeling die kan worden uitgevoerd

GN-code 2710 00 69

van het ene of het andere produkt van kolom 1 met
gasolie met een zwavelgehalte van maximaal 0,2 % voor
GN-code 2710 00 69 ter verkrijging van gasolie met een
zwavelgehalte van maximaal 0,2 %

Kerosine van GN-code 2710 00 55
!M7
15

Ricinusolie (castor oil) van GN-code 1515 30 90

Verwerking ter verkrijging van:
— gehydrogeneerde ricinusolie (genaamd „Opalwax”)
van GN-code 1516 20 10
— 12-hydroxystearinezuur (zuiverheid minder dan
90 %) van GN-code 3823 19 10
— 12-hydroxystearinezuur (zuiverheid meer dan 90 %)
van GN-code 2918 19 90
— glycerine van GN-code 2905 45 00

16

Schaatsschoenen, zonder schaatsen van GN-code Verwerking tot:
6402 19 00

!M10

IJsschaatsen van GN-code 9506 70 10
Schaatsschoenen zonder schaatsen van GN-code Rolschaatsen van GN-code 9506 70 30
6403 19 00
!M12
17

Motorchassis uitgerust met cabine, vallende onder GN- Ombouw tot brandweerauto’s beschikkende over een
code 8704 21 31
volledige vuurbestrijdings- en/of levensreddende uitrusting, vallende onder GN-code 8705 30 00

18

Elk elektronisch type component, deel, assemblage Vervaardiging van informatietechnologieproducten val(inclusief subassemblages), of materiaal (al dan niet lende onder:
elektronisch) die vitaal zijn voor de elektronische
werking van het behandelde product.

!M14

1.

2.

een GN-onderverdeling volgens het „EG — ITA —
schedule — CXL” van Besluit 97/359/EG van de
Raad (1) waarvoor een nulrecht aan douanerechten
geldt op de datum van de vergunning, of
een GN-onderverdeling als neergelegd in de artikelen 1, 2 of 3 van Verordening (EG) nr. 2216/97 van
de Raad (2) voorzover er een autonome schorsing van
douanerechten geldt op de datum van de vergunning

(1) PB L 155 van 12. 6. 1997, blz. 1 (Overeenkomst inzake de handel in informatietechnologieproducten).
(2) PB L 305 van 8. 11. 1997, blz. 1.
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BEROEPSUITRUSTING

LIJST VAN VOORBEELDEN
A.

Materiaal voor pers, radio en televisie
a)

Materiaal voor de pers, zoals
— personal computers;
— telefaxapparatuur;
— schrijfmachines;
— alle soorten camera’s (filmcamera’s en elektronische camera’s);
— toestellen voor het opnemen of weergeven van geluid en beeld (band- en
videorecorders, videoafspeelapparaten, microfoons, mengpanelen, luidsprekers);
— geluid- of beelddragers, al dan niet met opnamen;
— meet- en controle-instrumenten en -toestellen (oscillografen, controlesystemen voor band- en videorecorders, multimeters, gereedschapskisten en tassen, vectorscopen, beeldsignaalgeneratoren, enz.);
— verlichtingsapparatuur (schijnwerpers, omzetters, standaards);
— bedieningsinstrumenten, -apparaten en -toestellen (cassettes, belichtingsmeters, lenzen, statieven, accumulatoren, drijfriemen, batterijladers, monitors).

b)

Materiaal voor de radio, zoals
— telecommunicatieapparatuur, zoals zend-ontvangapparatuur of zenders,
terminals die kunnen worden aangesloten op een netwerk of kabel,
satellietverbindingen;
— produktieapparatuur voor audiofrequenties (apparatuur voor het opvangen, opnemen en weergeven van geluid);
— meet- en controle-instrumenten en -toestellen (oscillografen, controlesystemen voor band- en videorecorders, multimeters, gereedschapskisten en tassen, vectorscopen, beeldsignaalgeneratoren, enz.);
— bedieningsinstrumenten, -apparaten en -toestellen (klokken, stophorloges, kompassen, microfoons, mengpanelen, geluidsbanden, generatoren, transformatoren, batterijen en accumulatoren, batterijladers,
verwarmings-, luchtbehandelings- en ventilatieapparatuur, enz.);
— geluiddragers, al dan niet met opnamen.

c)

Materiaal voor de televisie, zoals
— televisiecamera’s;
— filmaftasters;
— meet- en controle-instrumenten en -toestellen;
— zend- en doorgiftetoestellen;
— communicatieapparatuur;
— toestellen voor het opnemen of weergeven van geluid of beeld (band- en
videorecorders, videoafspelers, microfoons, mengpanelen, luidsprekers)
— verlichtingsapparatuur (schijnwerpers, omzetters, standaards);
— montage-apparatuur;
— bedieningsinstrumenten, -apparaten en -toestellen (klokken, stophorloges, kompassen, lenzen, belichtingsmeters, statieven, batterijladers,
cassettes, generatoren, transformatoren, batterijen en accumulatoren,
verwarmings-, luchtbehandelings- en ventilatieapparatuur, enz.);
— geluid- of beelddragers, al dan niet met opnamen (titelrollen, pauzetekens, herkenningsmelodieën, enz.);
— films rushes,
— muziekinstrumenten, kostuums, decors en andere rekwisieten, podia,
grimeerartikelen, haardrogers.
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d)

Voertuigen bestemd of speciaal ingericht voor de bovenstaande doeleinden,
zoals voertuigen voor
— televisie-uitzendingen;
— televisieaccessoires;
— het maken van video-opnamen;
— het opnemen en weergeven van geluid;
— vertragingseffecten;
— de verlichting.

B.

Filmmateriaal
a)

Materiaal zoals
— alle soorten camera’s (filmcamera’s en elektronische camera’s);
— meet- en controle-instrumenten en -toestellen (oscillografen, controlesystemen voor band- en videorecorders, multimeters, gereedschapskisten en tassen, vectorscopen, beeldsignaalgeneratoren, enz.);
— camerawagens en microfoonhengels;
— verlichtingsapparatuur (schijnwerpers, omzetters, standaards);
— montageapparatuur;
— toestellen voor het opnemen of weergeven van geluid of beeld (band- en
videorecorders, videoafspelers, microfoons, mengpanelen, luidsprekers);
— geluid- of beelddragers, al dan niet met opnamen (titelrollen, pauzetekens, herkenningsmelodieën, enz.);
— films rushes,
— bedieningsinstrumenten, -apparaten en -toestellen (klokken, stophorloges, kompassen, microfoons, mengpanelen, geluidsbanden, generatoren, transformatoren, batterijen en accumulatoren, batterijladers,
verwarmings-, luchtbehandelings- en ventilatieapparatuur, enz.);
— muziekinstrumenten, kostuums, decors en andere rekwisieten, podia,
grimeerartikelen, haardrogers.

b)
C.

Voertuigen bestemd of speciaal ingericht voor de bovenstaande doeleinden.

Andere beroepsuitrusting
a)

Materiaal voor montage, tests, indienststelling, controle, verificatie, onderhoud of reparatie van machines, installaties, vervoermiddelen, enz., zoals
— gereedschappen;
— meet-, controle- en verificatietoestellen en instrumenten (voor temperatuur, druk, afstand, hoogte, oppervlakte, snelheid, enz.), daaronder
begrepen elektrische apparaten en toestellen (voltmeters, ampèremeters,
meetkabels, gelijkrichters, transformatoren, registrators, enz.) en
mallen;
— toestellen en materiaal om foto’s te nemen van machines en installaties
tijdens en na de montage;
— toestellen voor onderzoek van schepen.

b)

Materiaal voor zakenlieden, deskundigen op het gebied van bedrijfsorganisatie, produktiviteit en boekhouding en beoefenaars van soortgelijke
beroepen, zoals
— personal computers;
— schrijfmachines;
— toestellen voor het zenden, opnemen of weergeven van geluid of beeld;
— rekenmachines en -instrumenten.

c)

Materiaal voor deskundigen belast met topografisch onderzoek of geofysisch
grondonderzoek, zoals
— meetinstrumenten, -apparaten en -toestellen;
— boormateriaal;
— zend- en communicatieapparatuur.
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d)

Materiaal ten behoeve van deskundigen belast met de bestrijding van
vervuiling

e)

Instrumenten en toestellen voor artsen, chirurgen, dierenartsen, vroedvrouwen en beoefenaars van soortgelijke beroepen.

f)

Materiaal voor archeologen, paleontologen, geografen, zoölogen en
beoefenaars van soortgelijke beroepen.

g)

Materiaal voor kleinkunstenaars, toneelgezelschappen en orkesten, met
inbegrip van alle voorwerpen voor openbare of besloten voorstellingen
(muziekinstrumenten, kostuums, decors, enz.).

h)

Materiaal voor fotoreizen (alle soorten camera’s, cassettes, belichtingsmeters, lenzen, statieven, accumulatoren, drijfriemen, batterijladers, monitors, verlichtingsapparatuur, modeartikelen en accessoires voor fotomodellen, enz.). (SIC! Franse tekst luidt anders)

i)

Materiaal voor fotoreizen (alle soorten camera’s, cassettes, belichtingsmeters, lenzen, statieven, accumulatoren, drijfriemen, batterijladers, monitors, verlichtingsapparatuur, modeartikelen en accessoires voor fotomodellen, enz.).

j)

Voertuigen bestemd of speciaal ingericht voor de bovenstaande doeleinden,
zoals mobiele inspectie-eenheden, mobiele werkplaatsen en laboratoria.
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OPVOEDKUNDIG MATERIAAL

LIJST VAN VOORBEELDEN
a)

Apparaten voor het opnemen of voor het weergeven van geluid of beeld zoals
— projectietoestellen voor dia’s en filmstroken;
— filmprojectietoestellen;
— overheadprojectoren en episcopen;
— band- en videorecorders en videoapparatuur;
— gesloten televisiecircuits.

b)

Klank- en beelddragers zoals
— dia’s, filmstroken en microfilms;
— cinematografische films;
— geluidsopnamen (magneetbanden, schijven);
— videobanden.

c)

Specialistisch materiaal zoals
— bibliotheekuitrusting en audiovisueel materiaal voor bibliotheken;
— rijdende bibliotheken;
— talenpractica;
— uitrusting voor simultaanvertaling;
— geprogrammeerde mechanische of elektronische machines voor onderwijs;
— materiaal dat speciaal is ontworpen voor het onderwijs aan of de beroepsopleiding van gehandicapte personen.

d)

Ander materiaal zoals
— wandkaarten, maquettes, grafieken, kaarten, plattegronden, foto’s en tekeningen;
— instrumenten, apparaten en modellen ontworpen voor demonstratiedoeleinden;
— pakketten audiovisueel lesmateriaal gemaakt voor het onderwijs van een
bepaald onderwerp (studiepakketten);
— instrumenten, apparaten, gereedschap en machinewerktuigen voor het leren
van een ambacht of een beroep;
— uitrusting, met inbegrip van speciaal aangepaste of ontworpen voertuigen voor
gebruik bij hulpacties, bestemd voor de opleiding van bij hulpacties betrokken
personen.
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BIJLAGE 91 bis
ANDERE GOEDEREN DIE VOOR OPVOEDKUNDIGE, WETENSCHAPPELIJKE OF CULTURELE DOELEINDEN WORDEN INGEVOERD

VOORBEELDEN

Goederen zoals
1)

Kostuums en decorstukken die kosteloos worden uitgeleend aan toneelverenigingen of theaters.

2)

Bladmuziek die kosteloos wordt uitgeleend aan muziektheaters of orkesten.
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BIJLAGE 91 ter
KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN, ANTIQUITEITEN
In artikel 682 wordt verstaan onder:
a)

kunstvoorwerpen, de volgende goederen:
— schilderijen, collages en dergelijke decoratieve platen, schilderijen en
tekeningen geheel van de hand van de kunstenaar, met uitzondering van
bouwtekeningen en andere tekeningen voor industriële, commerciële,
topografische en dergelijke doeleinden en van met de hand versierde
voorwerpen alsmede van beschilderd doek voor theatercoulissen, voor
achtergronden van studio’s of voor dergelijk gebruik (GN-code 9701);
— originele gravures, originele etsen en originele litho’s, dat wil zeggen een of
meer door de kunstenaar geheel met de hand vervaardigde platen die in een
beperkte oplage rechtstreeks in het zwart of in kleuren zijn afgedrukt,
ongeacht het materiaal waarop dit afdrukken is geschied en ongeacht de
gevolgde techniek, met uitzondering van de mechanische en van de
fotomechanische reproduktietechniek (GN-code 9702 00 00);
— originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk, ongeacht het materiaal
waarvan zij vervaardigd zijn, mits het werk geheel van de hand van de
kunstenaar is; afgietsels van beeldhouwwerken in een oplage van maximaal
acht exemplaren, die door de kunstenaar of diens rechthebbenden wordt
gecontroleerd (GN-code 9703 00 00); bij wijze van uitzondering mag, in door
de Lid-Staten bepaalde gevallen, met betrekking tot vóór 1 januari 1989
gemaakte afgietsels van beeldhouwwerken, het maximum van acht exemplaren worden overschreden;
— tapisserieën (GN-code 5805 00 00) en wandtextiel (GN-code 6304 00 00)
met de hand vervaardigd volgens originele ontwerpen van kunstenaars mits er
niet meer dan acht exemplaren van elk zijn;
— unieke voorwerpen van keramiek, geheel van de hand van de kunstenaar en
door hem gesigneerd;
— emailwerk op koper, geheel met de hand vervaardigd tot maximaal acht
genummerde en door de kunstenaar of het atelier gesigneerde exemplaren,
met uitsluiting van sieraden, juwelen en edelsmeedwerk;
— foto’s die genomen zijn door de kunstenaar, door hem of onder zijn toezicht
zijn afgedrukt, gesigneerd en genummerd, met een oplage van maximaal 30
exemplaren voor alle formaten en dragers samen;

b)

„voorwerpen voor verzamelingen”, de volgende goederen:
— postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en postkaarten, eerstedagsenveloppen en dergelijke, gestempeld of, indien ongestempeld, voor
zover zij niet geldig zijn of niet geldig zullen worden (GN-code 9704 00 00);
— verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met een zoölogisch,
botanisch, mineralogisch, anatomisch, historisch, archeologisch, paleontologisch, etnografisch of numismatisch belang (GN-code 9705 00 00);

c)

„antiquiteiten”, andere voorwerpen dan kunstvoorwerpen en voorwerpen voor
verzamelingen, ouder dan 100 jaar (GN-code 9706 00 00).
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BIJLAGE 92
PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN REIZIGERS EN GOEDEREN DIE
VOOR SPORTDOELEINDEN WORDEN INGEVOERD

LIJST VAN VOORBEELDEN
A.

Persoonlijke bezittingen van reizigers
1.

Kleding.

2.

Toiletartikelen.

3.

Persoonlijke sieraden.

4.

Fototoestellen en filmcamera’s, met een redelijke hoeveelheid films en
accessoires.

5.

Draagbare dia- en filmprojectors en bijbehorende accessoires, en een
redelijke hoeveelheid diapositieven of films.

6.

Videocamera’s en draagbare videorecorders, met een redelijke hoeveelheid
banden.

7.

Draagbare muziekinstrumenten.

8.

Draagbare platenspelers met platen.

9.

Draagbare geluidsopname- en -weergaveapparaten (met inbegrip van
dictafoons), met banden.

10. Draagbare radio-ontvangers.
11. Draagbare televisietoestellen.
12. Draagbare schrijfmachines.
13. Draagbare rekenmachines.
14. Draagbare personal computers.
15. Verrekijkers.
16. Kinderwagens.
17. Rolstoelen voor invaliden.
18. Sportuitrusting zoals tenten en verdere kampeeruitrusting, visuitrusting,
bergbeklimmersuitrusting, duikersuitrusting, jachtgeweren met munitie,
rijwielen zonder motor, kano’s en kajaks met een lengte van niet meer dan
5,5 m, ski’s, tennisrackets, surfplanken, zeilplanken, deltavleugels en vliegers, golfuitrusting.
19. Draagbare dialyseapparatuur en soortelijke medische apparatuur en de
daarbij te gebruiken wegwerpartikelen.
20. Andere voorwerpen die duidelijk een persoonlijk karakter hebben.
B.

Goederen die voor sportdoeleinden worden ingevoerd
A.

B.

C.

Atletiekbenodigdheden, zoals
—

horden;

—

speren, discussen, polsstokken, kogels, hamers

Balspelbenodigdheden, zoals
—

alle soorten ballen;

—

rackets, hamers, clubs, sticks, slaghouten en dergelijke;

—

alle soorten netten;

—

doelpalen.

Wintersportbenodigdheden, zoals
—

ski’s en stokken;

—

schaatsen;

—

bobsleeën;

—

curlingbenodigdheden.
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D.

Alle soorten sportkleding, -schoenen en -handschoenen en hoofddeksels
voor sportbeoefening.

E.

Watersportbenodigdheden, zoals
—

kano’s en kajaks;

—

zeil- en roeiboten, zeilen, roeiriemen en peddels;

—

surfplanken en zeilen.

F.

Voer- en vaartuigen zoals auto’s, motorfietsen, boten.

G.

Benodigdheden voor diverse sportevenementen, zoals

H.

—

sportwapens en munitie;

—

rijwielen zonder motor;

—

pijlen en bogen;

—

schermbenodigdheden;

—

gymnastiekbenodigdheden;

—

kompassen;

—

matten voor vechtsporten en tatami’s;

—

gewichthefbenodigdheden;

—

paardrijbenodigdheden, sulky’s;

—

deltavliegers, deltavleugels, zeilplanken;

—

bergbeklimmersuitrusting;

—

muziekcassettes ter begeleiding van het optreden.

Bijkomende benodigdheden, zoals
—

meetapparatuur en scoreborden;

—

apparatuur voor het uitvoeren van bloed- en urinetesten.
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BIJLAGE 93
TOERISTISCH RECLAMEMATERIAAL

LIJST VAN VOORBEELDEN
a)

Voorwerpen, bestemd om te worden uitgestald in de kantoren van erkende
vertegenwoordigers of correspondenten van officiële nationale organisaties voor
toerisme, of op andere plaatsen die door de douaneautoriteiten van de Lid-Staat
van tijdelijke invoer zijn goedgekeurd: platen en tekeningen, ingelijste foto’s en
fotografische vergrotingen, boeken op het gebied van kunst, schilderijen, gravures
of lithografieën, beeldhouwwerken, kleden en ander soortgelijke kunstvoorwerpen;

b)

materiaal bestemd om te worden tentoongesteld (uitstalkasten, stands en soortgelijke goederen), met inbegrip van elektrische en mechanische uitrusting om dit
materiaal te doen werken;

c)

documentaire films, grammofoonplaten, bandopnamen en andere geluidsopnamen,
bestemd om te worden gebruikt bij kosteloze voorstellingen, met uitzondering van
materiaal dat zich leent voor handelsreclame en van materiaal dat in de Lid-Staat
van tijdelijke invoer algemeen wordt verkocht;

d)

een redelijk aantal vlaggen;

e)

diorama’s, maquettes, diapositieven, clichés, fotonegatieven;

f)

een redelijke hoeveelheid stalen van voorwerpen van nationale kunstnijverheid,
nationale kostuums en andere soortgelijke artikelen van folkloristische aard.
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BIJLAGE 93 bis
Dieren

Voorbeelden
1.

Dressuur

2.

Africhten

3.

Fokken

4.

Beslaan of wegen

5.

Veterinaire behandeling

6.

Keuring (bij voorbeeld met het oog op aankoop)

7.

Deelneming aan shows, tentoonstellingen, concours, wedstrijden of demonstraties

8.

Vermaak (circusdieren, enz.)

9.

Toeristische reizen (met inbegrip van huisdieren van reizigers)

10. Uitoefening van een functie (politiehonden of -paarden; speurhonden, blindegeleidehonden, enz.)
11. Reddingsoperaties
12. Weiden of verweiden
13. Werk als trek-, rij- of lastdier
14. Medische doeleinden (het leveren van slangengif, enz.)
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BIJLAGE 94
WELZIJNSGOEDEREN VOOR ZEELIEDEN

LIJST VAN VOORBEELDEN
a)

Boeken en drukwerken zoals
— boeken;
— schriftelijke cursussen;
— dagbladen en tijdschriften;
— brochures over welzijnszorg in de havens.

b)

Audio-visueel materiaal, zoals
— toestellen voor het weergeven van beeld en geluid;
— bandrecorders;
— radio- en televisietoestellen;
— projectietoestellen;
— opnamen op schijven of magneetbanden (talencursussen, radioprogramma’s,
groeten, muziek en ontspanning);
— belichte en ontwikkelde films;
— diapositieven;
— videobanden.

c)

Sportartikelen, zoals
— sportkleding;
— ballen;
— rackets en netten;
— dekspelen;
— atletiekuitrusting;
— gymnastiekuitrusting.

d)

Artikelen voor spelbeoefening en andere vormen van vrijetijdsbesteding, zoals
— gezelschapsspelen;
— muziekinstrumenten;
— benodigdheden voor amateurtoneel;
— benodigdheden voor schilderen, beeldhouwen, hout- en metaalbewerking, het
maken van tapijten, enz.

e)

Artikelen voor het houden van een eredienst

f)

Delen, onderdelen en toebehoren van welzijnsgoederen.
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GOEDEREN WAARVOOR GEEN GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING VAN
RECHTEN KAN WORDEN VERLEEND
Elk verbruikbaar produkt.
Goederen waarvan het gebruik schade kan toebrengen aan de economie van de
Gemeenschap, met name vanwege de lange economische levensduur ten opzichte van
de verwachte duur van het verblijf.
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BIJLAGE 96
LIJST VAN DE IN ARTIKEL 697, LID 2, BEDOELDE GOEDEREN DIE
TIJDELIJK KUNNEN WORDEN INGEVOERD MET EEN CARNET ATA
1.

Beroepsuitrusting
(artikel 671)

2.

Goederen bestemd om op een tentoonstelling, beurs, congres of soortgelijk
evenement te worden tentoongesteld of gebruikt
(artikel 673)

3.

Opvoedkundig en wetenschappelijk materiaal, reserveonderdelen en toebehoden
(SIC! toebehoren) bij dit materiaal, en gereedschap dat speciaal voor onderhoud,
controle, afstelling of reparatie van dit materiaal is ontworpen
(artikel 674)

4.

Medisch-chirurgisch en laboratoriummateriaal
(artikel 677)

5.

Materiaal ter bestrijding van de gevolgen van rampen
(artikel 678)

6.

Verpakkingsmiddelen waarvoor een schriftelijke aangifte kan worden geëist
(artikel 679)

7.

Goederen van ongeacht welke aard waarop proeven, experimenten of demonstraties zullen worden uitgevoerd, met inbegrip van proeven en experimenten die
noodzakelijk zijn voor typegoedkeuring, doch met uitzondering van proeven,
experimenten of demonstraties die een winstgevende bezigheid vormen
(artikel 680 lid 1 onder d))

8.

Goederen van ongeacht welke aard waarmede proeven, experimenten of
demonstraties worden uitgevoerd, met uitzondering van proeven, experimenten
of demonstraties die een winstgevende bezigheid vormen
(artikel 680 lid 1 onder e))

9.

Monsters, dat wil zeggen artikelen die representatief zijn voor een bepaalde
categorie reeds geproduceerde goederen of die een voorbeeld zijn van goederen die
nog geproduceerd moeten worden, met uitzondering van identieke artikelen die
door dezelfde persoon worden ingevoerd of aan een zelfde geadresseerde worden
toegezonden in hoeveelheden die erop wijzen dat het volgens de normale
handelsgebruiken niet meer om monsters gaat
(artikel 680 lid 1 onder f))

10. Vervangende produktiemiddelen die tijdelijk gratis ter beschikking worden gesteld
door of op initiatief van de leverancier van soortgelijke produktiemiddelen die later
zullen worden ingevoerd om in het vrije verkeer te worden gebracht of van
produktiemiddelen die na reparatie opnieuw in gebruik zullen worden genomen
(artikel 681)
11. Kunstwerken die worden ingevoerd om met het oog op een eventuele verkoop te
worden tentoongesteld
(artikel 682 lid 1 onder c))
12. Cinematografische films, belicht en ontwikkeld, positief, bestemd om te worden
bekeken alvorens commercieel in omloop te worden gebracht
(artikel 683 onder a))
13. Films, magnetische banden en magneetdraad bestemd om van geluid te worden
voorzien, te worden nagesynchroniseerd of om kopieën van te vervaardigen
(artikel 683 onder b))
14. Films die de aard of de werking van buitenlandse produkten of materialen tonen,
voor zover ze niet bestemd zijn voor een openbare vertoning met winstgevend doel
(artikel 683 onder c))
15. Opgenomen gegevensdragers, die gratis worden toegezonden en die bestemd zijn
om te worden gebruikt bij de automatische gegevenswerking
(artikel 683 onder d))
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16. Voorwerpen (met inbegrip van voertuigen) die, gezien hun aard, uitsluitend kunnen
dienen om reclame voor een bepaald artikel of propaganda voor een bepaald doel
te maken
(artikel 683 onder e)
17. Levende dieren van elke soort die worden ingevoerd voor dressuur, training,
fokdoeleinden of om een diergeneeskundige behandeling te ondergaan
(artikel 685 lid 2 onder a)
18. Toeristisch reclamemateriaal
(artikel 684 bis)
19. Welzijnsgoederen voor zeelieden
(artikel 686)
20. Diverse materialen die onder toezicht en verantwoordelijkheid van een overheidsdienst worden gebruikt voor de aanleg, de herstelling of het onderhoud van
infrastructuurvoorzieningen van algemeen belang in grensgebieden
(artikel 687)
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BIJLAGE 97
IN ARTIKEL 700 BEDOELDE GEVALLEN WAARIN GEEN ZEKERHEID
WORDT GEËIST
1.

Tijdelijke invoer, zonder schriftelijke aangifte, van andere dan de onder de punten
6 en 7 bedoelde goederen, overeenkomstig de artikelen 229 en 232, tenzij de
bevoegde autoriteiten anders beslissen.

2.

Tijdelijke invoer van materiaal dat spoorweg-, zeevaart- of luchtvaartmaatschappijen of de posterijen toebehoort en dat door deze in het internationale verkeer
wordt gebruikt, voor zover dit van kentekens is voorzien.

3.

Tijdelijke invoer van leeg ingevoerd verpakkingsmateriaal waarop onuitwisbare en
niet-verwijderbare merktekens zijn aangebracht, aan de wederuitvoer waarvan,
gelet op de handelsgebruiken, niet getwijfeld wordt.

4.

Tijdelijke invoer van materiaal ter bestrijding van de gevolgen van rampen dat
wordt ingevoerd door instellingen die door de ter zake bevoegde autoritenten zijn
erkend.

5.

Tijdelijke invoer van materiaal voor de produktie van radio- en televisiereportages
en voertuigen de speciaal voor het maken van zulke reportages zijn ingericht door
openbare of particuliere instanties die buiten het douanegebied van de Gemeenschap zijn gevestigd en waarvan de tijdelijke invoer door de ter zake bevoegde
autoriteiten van de Lid-Staat van invoer is goedgekeurd.

6.

Tijdelijke invoer van instrumenten en apparaten die artsen nodig hebben om zieken
te helpen die op een orgaantransplantatie wachten.

7.

Met een carnet ATA ingevoerde goederen.
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BIJLAGE 99
LIJST VAN DE IN ARTIKEL 727, LID 1, BEDOELDE LANDEN VOOR WELKE
HET GEBRUIK VAN CONTAINERS ONDER DOUANEVERZEGELING KAN
WORDEN TOEGESTAAN
Afghanistan
Albanië
Algerije
Australië
Bulgarie
Canada
Chili
China
Cyprus
Cuba
Democratisch Kampoechea
"A1
3
Hongarije
Iran
Israël
Jamaica
Japan
Jordanië
Kameroen
Koeweit
Korea (Republiek)
Liechtenstein
Malawi
Malta
Marokko
Mauritius
Noorwegen
Nieuw-Zeeland
Oekraïne
"A1

3

Polen
Roemenië
Rusland
Salomonseilanden
Sierra Leone
Trinidad en Tobago
Tunesië
Turkije
Uruguay
Verenigde Staten van Amerika
Wit-Rusland
(SIC!) "A1
Zwitserland

3
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BIJLAGE 100
TECHNISCHE NORMEN WAARAAN CONTAINERS MOETEN VOLDOEN
OM TOT HET INTERNATIONALE VERVOER ONDER DOUANEVERZEGELING TE WORDEN TOEGELATEN, EN VOORWAARDEN WAARONDER DE
GOEDKEURING WORDT INGETROKKEN
1.

Indien wordt vastgesteld dat goedgekeurde containers niet aan de in artikel 727,
lid 2, bedoelde technische voorschriften voldoen, weigert het douanekantoor de
geldigheid van de goedkeuring te erkennen, tenzij de vastgestelde gebreken van
gering belang zijn en geen frauderisico doen ontstaan.

2.

Indien een container een ernstig gebrek vertoont en bijgevolg niet meer aan de
normen voldoet op grond waarvan deze voor vervoer onder douaneverzegeling is
goedgekeurd, stelt de douane de persoon die voor de container verantwoordelijk is
hiervan in kennis zodat deze de container weer in de staat kan brengen waarin hij
werd goedgekeurd, voor zover de herstellingen snel kunnen worden uitgevoerd.
Wanneer de container weer is hersteld, mag het vervoer onder douaneverzegeling
worden voortgezet. Indien de container niet naar behoren is hersteld of indien de
verantwoordelijke er de voorkeur aan geeft dat hij in een ander land, namelijk het
land waar hij is goedgekeurd, wordt hersteld,
a)

weigert de douane de verzegeling en de vervoervergunning wanneer
verzegeling noodzakelijk wordt geacht,
of

b)

neemt de douane de container uit het verkeer waarbij de inhoud ervan in of
op een ander vervoermiddel wordt overgeladen,
of

c)

staat de douane de voortzetting van het vervoer toe met gebruikmaking van
procedures waardoor smokkel, verlies of beschadiging van de goederen in de
container kan worden voorkomen en vermeldt zij het bewuste gebrek op de
doorvoerdocumenten.

Om ervoor te zorgen dat de container weer in goede staat wordt gebracht, kan de
douane, indien zij zulks noodzakelijk acht, de goedkeuringsplaat laten
verwijderen.
Wanneer de douane de goedkeuringsplaat laat verwijderen of wanneer de douane
bij een reeks containers een ernstig gebrek vaststelt dat van dien aard is dat die
containers niet meer aan de normen voldoen om tot het vervoer onder
douaneverzegeling te worden toegelaten, deelt zij dit mede aan de douaneautoriteit die voor de goedkeuring verantwoordelijk is. De autoriteit die voor de
oorspronkelijke goedkeuring verantwoordelijk was dient bij de procedure te
worden betrokken indien deze in de Gemeenschap wordt ingeleid.
3.

Een container wordt geacht een ernstig gebrek te vertonen wanneer
a)

goederen uit het verzegelde deel van de container kunnen worden
weggenomen of daarin kunnen worden geplaatst zonder het douanezegel te
verbreken of zonder sporen van braak achter te laten;

b)

de douaneverzegeling niet op eenvoudige en doeltreffende wijze kan worden
aangebracht;

c)

deze ruimten bevat waarin goederen verborgen kunnen worden;

d)

de ruimten die bestemd zijn om door de douane gevisiteerd te worden niet
alle gemakkelijk toegankelijk zijn.
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BIJLAGE 101
VERKLARENDE AANTEKENING BETREFFENDE HET GEBRUIK IN INTERN VERKEER VAN TIJDELIJK INGEVOERDE CONTAINERS
(ARTIKEL 725, LID 4)
1. Tijdens hun verblijf van ten hoogste twaalf maanden in het douanegebied van de
Gemeenschap kunnen onder de regeling tijdelijke invoer geplaatste containers daar
ook zonder beperking voor het vervoer van goederen worden gebruikt, die daar ook
worden geladen en gelost.
2. Het gebruik van onder de regeling tijdelijke invoer geplaatste containers in het
interne verkeer van elke Lid-Staat (vervoer van goederen die op het grondgebied van
een enkele Lid-Staat worden geladen en gelost) is daarentegen beperkt tot één enkele
maal gedurende elk verblijf in een Lid-Staat en voor zover de containers in die LidStaat anders leeg zouden worden vervoerd. Er moet rekening worden gehouden met
het feit dat een container tijdens een zelfde verblijf in het douanegebied van de
Gemeenschap zich verschillende malen in dezelfde Lid-Staat kan bevinden.
Voorbeeld: een container komt op 1 januari via Lid-Staat A het douanegebied van de
Gemeenschap binnen en wordt op 31 december via Lid-Staat B weer uitgevoerd.
Gedurende dit verblijf van een jaar heeft deze container de volgende bewegingen
uitgevoerd:
— Lid-Staat A: binnenkomst geladen — vervoer — lossen — laden — vervoer —
lossen — laden — vervoer naar Lid-Staat B.
— Lid-Staat B: binnenkomst geladen — vervoer — lossen — laden — vervoer —
lossen — leeg vervoer naar Lid-Staat C.
— Lid-Staat C: binnenkomst leeg — vervoer — laden — vervoer — lossen —
laden — vervoer naar Lid-Staat D.
— Lid-Staat A: binnenkomst geladen — vervoer — lossen — leeg vervoer —
laden — vervoer naar Lid-Staat B.
— Lid-Staat B: binnenkomst geladen — vervoer — lossen — laden — vervoer —
lossen — laden — vervoer — wederuitvoer.
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I.

Artikel 773, eerste geval
Een enkele soort veredelingsprodukt wordt verkregen uit een enkele soort tijdelijk
uitgevoerde goederen
Hoeveelheidsleutel (veredelingsprodukten):
a)

Hoeveelheid tijdelijk uitgevoerde goederen:
100 kg A

b)

Opbrengst van 100 kg A:
200 kg X

c)

Hoeveelheid in het vrije verkeer gebrachte veredelingsprodukten:
180 kg X

d)

Hoeveelheid tijdelijk uitgevoerde goederen die in aanmerking moet worden
genomen voor de bepaling van het in mindering te brengen bedrag:
180/200 × 100 kg = 90 kg A

II.

Artikel 773, tweede geval
Een enkele soort veredelingsprodukt wordt verkregen uit verscheidene soorten
tijdelijk uitgevoerde goederen
Hoeveelheidsleutel (tijdelijk uitgevoerde goederen):
a)

Hoeveelheid tijdelijk uitgevoerde goederen:
100 kg A en 50 kg B

b)

Opbrengst van 100 kg A en 50 kg B:
300 kg X

c)

Hoeveelheid in het vrije verkeer gebrachte veredelingsprodukten:
180 kg X

d)

Hoeveelheid tijdelijk uitgevoerde goederen die in aanmerking moet worden
genomen voor de bepaling van het in mindering te brengen bedrag:
180/300 × 100 kg = 60 kg A
180/300 × 50 kg

III.

= 30 kg B

Artikel 774, eerste geval
Verscheidene soorten veredelingsprodukten worden verkregen uit één enkele soort
tijdelijk uitgevoerde goederen
Hoeveelheidsleutel:
a)

Hoeveelheid tijdelijk uitgevoerde goederen:
100 kg A

b)

Opbrengst van 100 kg A:
200 kg X waarin is terug te vinden 85 kg A
30 kg Y waarin is terug te vinden

10 kg A
95 kg A

c)

Toerekeningsbasis:
200 kg X = 85/95 × 100 kg = 89,47 kg A
30 kg Y

= 10/95 × 100 kg = 10,53 kg A
100 kg A

d)

Hoeveelheden in het vrije verkeer gebrachte veredelingsprodukten:
180 kg X en 20 kg Y
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e)

Hoeveelheid tijdelijk uitgevoerde goederen die in aanmerking moet worden
genomen voor de bepaling van het in mindering te brengen bedrag:
180 kg X = 180/200 × 89,47 = 80,52 kg A
20 kg Y

= 20/30 × 10,53

=

7,02 kg A
87,54 kg A

IV.

Artikel 775, eerste geval
Verscheidene soorten veredelingsprodukten worden verkregen uit één enkele soort
tijdelijk uitgevoerde goederen
Waardesleutel:
a)

Hoeveelheid tijdelijk uitgevoerde goederen:
100 kg A

b)

Opbrengst van 100 kg:
200 kg X à 12 ecu = 2 400 ecu
30 kg Y à 5 ecu

=

150 ecu
2 550 ecu

c)

Toerekeningsbasis:
200 kg X = 2 400/2 550 × 100 kg = 94,12 kg A
30 kg Y

= 150/2 550 × 100 kg

=

5,88 kg A
100 kg A

d)

Hoeveelheden in het vrije verkeer gebrachte veredelingsprodukten:
180 kg X en 20 kg Y

e)

Hoeveelheid tijdelijk uitgevoerde goederen die in aanmerking moet worden
genomen voor de bepaling van het in mindering te brengen bedrag:
180 kg X = 180/200 × 94,12 = 84,71 kg A
20 kg Y

= 20/30 × 5,88

=

3,92 kg A
88,63 kg A

V.

Artikel 774, tweede geval
Verscheidene soorten veredelingsprodukten worden verkregen uit verscheidene
soorten tijdelijk uitgevoerde goederen
Hoeveelheidsleutel:
a)

Hoeveelheid tijdelijk uitgevoerde goederen:
100 kg A en 50 kg B

b)

Opbrengst van 100 kg A en 50 kg B:
200 kg X waarin zijn terug te vinden 85 kg A en 35 kg B
30 kg Y waarin zijn terug te vinden

10 kg A en 12 kg B
95 kg A en 47 kg B

c)

Toerekeningsbasis:
200 kg X = 85/95 × 100 kg = 89,47 kg A
= 35/47 × 50 kg
30 kg Y

=

37,23 kg B

= 10/95 × 100 kg = 10,53 kg A
= 12/47 × 50 kg

=

12,76 kg B
100 kg A

d)

en

50 kg B

Hoeveelheden in het vrije verkeer gebrachte veredelingsprodukten:
180 kg X en 20 kg Y
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e)

Hoeveelheden tijdelijk uitgevoerde goederen die in aanmerking moeten
worden genomen voor de bepaling van het in mindering te brengen bedrag:
180 kg X = 180/200 × 89,47 = 80,52 kg A
= 180/200 × 37,23 =
20 kg Y

33,51 kg B

= 20/30 × 10,53

= 7,02 kg A

= 20/30 × 12,76

=

8,51 kg B
87,54 kg A en 42,02 kg B

VI.

Artikel 775, tweede geval
Verscheidene soorten veredelingsprodukten worden verkregen uit verscheidene
soorten tijdelijk uitgevoerde goederen
Waardesleutel:
a)

Hoeveelheid tijdelijk uitgevoerde goederen:
100 kg A en 50 kg B

b)

Opbrengst van 100 kg A en 50 kg B:
200 kg X à 12 ecu = 2 400 ecu
30 kg Y à 5 ecu

=

150 ecu
2 550 ecu

c)

Toerekeningsbasis:
200 kg X = 2 400/2 550 × 100 kg = 94,12 kg A

30 kg Y

= 2 400/2 550 × 50 kg

=

47,06 kg B

= 150/2 550 × 100 kg

= 5,88 kg A

= 150/2 550 × 50 kg

=

2,94 kg B
100 kg A

d)

en

50 kg B

Hoeveelheden in het vrije verkeer gebrachte veredelingsprodukten:
180 kg X en 20 kg Y

e)

Hoeveelheden tijdelijk uitgevoerde goederen die in aanmerking moeten
worden genomen voor de bepaling van het in mindering te brengen bedrag:
180 kg X = 180/200 × 94,12 kg = 84,71 kg A
= 180/200 × 47,06 kg =
20 kg Y

42,35 kg B

= 20/30 × 5,88 kg

= 3,92 kg A

= 20/30 × 2,94 kg

=

1,96 kg B
88,63 kg A en 44.31 kg B
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BEPALINGEN BETREFFENDE HET INLICHTINGENBLAD INF 2
1.

Het formulier waarop het inlichtingenblad INF 2 wordt opgesteld, wordt gedrukt
op wit, houtvrij, goed beschrijfbaar papier met een gewicht van ten minste 40 en
ten hoogste 65 gram per vierkante meter.

2.

De afmetingen van het formulier zijn 210 × 297 mm.

3.

De Lid-Staten dragen zorg voor het drukken van de formulieren die van
volgnummers worden voorzien om ze van elkaar te kunnen onderscheiden. Dit
nummer wordt voorafgegaan door letters die de Lid-Staat van afgifte aanduiden, en
wel:
— BE voor België,
— DK voor Denemarken,
— DE voor Duitsland,
— EL voor Griekenland,
— ES

voor Spanje,

— FR voor Frankrijk,
— IE

voor Ierland,

— IT

voor Italië,

— LU voor Luxemburg,
— NL voor Nederland,
!A1
— AT voor Oostenrijk,
!B
— PT

voor Portugal,

— FI

voor Finland,

— SE

voor Zweden,

!A1

!B
— UK voor het Verenigd Koninkrijk.
4.

Het formulier wordt gedrukt en de vakken worden ingevuld in een van de officiële
talen van de Gemeenschap, naar keuze van de Lid-Staat die de vergunning afgeeft.
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BEPALINGEN BETREFFENDE HET CERTIFICAAT INZAKE DE DOUANESTATUS VAN DE IN EEN VRIJE ZONE OF EEN VRIJ ENTREPOT OPGESLAGEN GOEDEREN
1.

Het formulier waarop het certificaat betreffende de douanestatus van de in een
vrije zone of een vrij entrepot opgeslagen goederen wordt gesteld, wordt gedrukt
op wit houtvrij papier, dat zodanig is gelijmd dat het goed te beschrijven is en dat
tussen 40 en 65 g per m2 weegt.

2.

Het formaat van de formulieren bedraagt 210 × 297 mm.

3.

De Lid-Staten dragen zorg voor het drukken van de formulieren. Het formulier is
ter individualisering van een volgnummer voorzien.

4.

Het formulier wordt gedrukt in een van de officiële talen van de Gemeenschap,
aangewezen door de douaneautoriteiten van de Lid-Staat waar het certificaat wordt
afgegeven. De vakken worden ingevuld in een van de officiële talen van de
Gemeenschap, aangewezen door de douaneautoriteiten van de Lid-Staat waar het
certificaat wordt afgegeven.

5.

In het formulier mogen geen raderingen of overschrijvingen voorkomen. Het
aanbrengen van eventuele wijzigingen dient te geschieden door doorhaling van de
onjuiste en, in voorkomend geval, toevoeging van de gewenste gegevens. Elke
aldus aangebrachte wijziging dient te worden goedgekeurd door degene die het
certificaat heeft opgesteld en dient door de douaneautoriteiten te worden geviseerd.

6.

De in het certificaat voorkomende artikelen dienen elkaar zonder tussenruimte op
te volgen en elk artikel dient te worden voorafgegaan door een volgnummer. Vlak
onder het laatste artikel dient een horizontale lijn te worden getrokken. De nietgebruikte ruimten dienen zodanig te worden doorgehaald dat elke latere
toevoeging onmogelijk wordt.

7.

Het formulier wordt ingevuld en te zamen met een afschrift bij het bevoegde
douanekantoor ingediend wanneer de goederen de vrije zone of het vrije entrepot
binnenkomen of wanneer de goederen worden aangegeven.
Na het formulier te hebben geviseerd bewaart het douanekantoor het afschrift van
het certificaat.

8.

Indien het certificaat overeenkomstig artikel 819, lid 2, door de operateur wordt
opgesteld, mag vak nr. 5:
— vooraf van de stempelafdruk van het douanekantoor en de handtekening van
een ambtenaar van dit kantoor worden voorzien,
of
— door de operateur worden voorzien van de afdruk van een door de
douaneautoriteiten goedgekeurde metalen stempel.
De operateur bewaart het afschrift van het certificaat bij zijn voorraadadministratie.
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AANTEKENING BETREFFENDE HET INLICHTINGENBLAD INF 3
1.

De formulieren worden gedrukt op wit houtpapier zodanig gelijmd dat het goed te
beschrijven is, dat ten minste 40 g/m2 weegt.

2.

Het formaat van de formulieren is 210 × 297 mm, waarbij een maximale afwijking
in de hoogte van 5 mm minder dan wel 8 mm meer is toegestaan; de indeling van
de formulieren dient nauwkeurig in acht te worden genomen behalve wat de
breedte van de vakken 6 en 7 betreft.

3.

De Lid-Staten dienen de nodige maatregelen voor het drukken van de formulieren
te treffen. Ieder formulier draagt, ter individualisering, een al dan niet van tevoren
gedrukt serienummer.

4.

De formulieren worden gedrukt in een van de door de bevoegde autoriteiten van de
Lid-Staat van uitvoer aanvaarde talen van de Gemeenschap. Zij worden ingevuld in
de taal waarin zij zijn gedrukt. De autoriteiten van het douanekantoor van
wederinvoer waar het inlichtingenblad INF 3 moet worden overgelegd, kunnen zo
nodig de vertaling in de officiële taal of in een van de officiële talen van die LidStaat aanvragen.

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 924
!M13
BIJLAGE 110 bis

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 925
!M13

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 926
!B
BIJLAGE 111

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 927
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 928
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 929
!B
BIJLAGE 112

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 930
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 931
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 932
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 933
!B
BIJLAGE 113

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 934
!B

1993R2454 — NL — 01.01.1999 — 001.001 — 935
!B
TOEPASSINGSBEPALINGEN COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK
INHOUD VAN DE TOEPASSINGSBEPALINGEN VAN HET WETBOEK

DEEL I:

ALGEMENE TOEPASSINGSBEPALINGEN

TITEL I:

ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1:

Definities

Hoofdstuk 2:

Beschikkingen

TITEL II:

BINDENDE TARIEFINLICHTINGEN

Hoofdstuk 1:

Definities

Hoofdstuk 2:

Procedure voor het verkrijgen van bindende tariefinlichtingen — Kennisgeving aan de aanvrager en
mededeling van de inlichtingen aan de Commissie

Hoofdstuk 3:

Verschillen tussen bindende tariefinlichtingen

Hoofdstuk 4:

Juridische draagwijdte van bindende tariefinlichtingen

Hoofdstuk 5:

Het vervallen van de geldigheid van bindende tariefinlichtingen

TITEL III:

GUNSTIGE TARIEFBEHANDELING IN VERBAND MET DE AARD VAN DE GOEDEREN

Hoofdstuk 1:

Te denatureren goederen

Hoofdstuk 2:

Voorwaarden voor de tariefindeling van bepaalde goederen als zaaigoed

Hoofdstuk 3:

Voorwaarde voor de tariefindeling van builgaas als niet-geconfectioneerd artikel

Hoofdstuk 4:

Goederen waarvoor een certificaat van echtheid, een kwaliteitscertificaat of een ander certificaat dient te
worden overgelegd

TITEL IV

OORSPRONG VAN GOEDEREN

Hoofdstuk 1:

Niet-preferentiële oorsprong

Afdeling 1:

Be- of verwerking die het karakter van produkt van oorsprong verleent

Onderafdeling 1:

Textielstoffen en textielwaren van afdeling XI van de gecombineerde nomenclatuur

Onderafdeling 2:

Andere produkten dan textielstoffen en textielwaren van afdeling XI van de gecombineerde nomenclatuur

Onderafdeling 3:

Gemeenschappelijke bepalingen voor alle produkten

Afdeling 2:

Vervangingsonderdelen

Afdeling 3:

Certificaten van oorsprong

Onderafdeling 1:

Algemene certificaten van oorsprong

Onderafdeling 2:

Certificaten van oorsprong voor bepaalde landbouwprodukten waarvoor bijzondere invoerregelingen
gelden
a)

Certificaten van oorsprong

b) Administratieve samenwerking
Hoofdstuk 2:

Preferentiële oorsprong

Afdeling 1:

Algemeen preferentieel systeem

Onderafdeling 1:

Definitie van het begrip „produkten van oorsprong”

Onderafdeling 2:

Bewijs van de oorsprong:
a)

Certificaat van oorsprong formulier A

b) Factuurverklaring
Onderafdeling 3:

Methoden van administratieve samenwerking

Onderafdeling 4:

Ceuta et Melilla

Onderafdeling 5:

Slotbepaling

Afdeling 2:

Republieken Bosnië-Herzegovina en Kroatië, Federale Republiek Joegoslavië, voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië, gebieden van de Westelijke Jordaanoever en de Gaza-strook

Onderafdeling 1:

Omschrijving van het begrip „produkten van oorsprong”

Onderafdeling 2:

Bewijs van de oorsprong:
a)

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

b) Factuurverklaring
Onderafdeling 3:

Methoden van administratieve samenwerking

Onderafdeling 4:

Ceuta et Melilla
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TITEL V:

DOUANEWAARDE

Hoofdstuk 1:

Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2:

Royalty’s en licentierechten

Hoofdstuk 3:

Plaats van binnenkomst in de Gemeenschap

Hoofdstuk 4:

Vrachtkosten

Hoofdstuk 5:

Vaststelling van de douanewaarde van bepaalde informatiedragers bestemd voor gebruik in gegevensverwerkende apparatuur

Hoofdstuk 6:

Wisselkoersen

Hoofdstuk 7:

Vereenvoudigde procedure voor bepaalde aan bederf onderhevige goederen

Hoofdstuk 8:

Aangifte van te verstrekken gegevens en overlegging van de desbetreffende stukken

TITEL VI:

BINNENBRENGEN VAN GOEDEREN IN HET DOUANEGEBIED

Hoofdstuk 1:

Onderzoek van de goederen en monsterneming door belanghebbende

Hoofdstuk 2:

Summiere aangifte

Hoofdstuk 3:

Tijdelijke opslag

Hoofdstuk 4:

Bijzondere bepalingen voor goederen die over zee of door de lucht worden vervoerd

Afdeling 1:

Algemene bepaling

Afdeling 2:

Bijzondere bepalingen van toepassing op handbagage en ruimbagage in het reizigersverkeer

TITEL VII:

DOUANEAANGIFTE - NORMALE PROCEDURE

Hoofdstuk 1:

Schriftelijke douaneaangifte

Afdeling 1:

Algemene bepalingen

Afdeling 2:

Te gebruiken formulieren

Afdeling 3:

Voor de toepassing van de onderscheiden douaneregelingen te vermelden gegevens

Afdeling 4:

Bij de douaneaangifte te voegen stukken

Hoofdstuk 2:

Douaneaangifte met behulp van systemen voor automatische gegevensverwerking

Hoofdstuk 3:

Mondelinge aangifte of aangifte door enige andere handeling

Afdeling 1:

Mondelinge aangifte

Afdeling 2:

Douaneaangifte door enige andere handeling

Afdeling 3:

Gemeenschappelijke bepalingen voor de afdelingen 1 en 2

Afdeling 4:

Postverkeer

TITEL VIII:

ONDERZOEK VAN DE GOEDEREN, BEVINDINGEN VAN HET DOUANEKANTOOR EN ANDERE
DOOR HET DOUANEKANTOOR TE NEMEN MAATREGELEN

TITEL IX:

VEREENVOUDIGDE PROCEDURES

"M1 Hoofdstuk 1: "M1 Algemene bepalingen 3
3
Hoofdstuk 2:

Aangifte voor het vrije verkeer

Afdeling 1:

Onvolledige aangifte

Afdeling 2:

Vereenvoudigde aangifteprocedure

Afdeling 3:

Domiciliëringsprocedure

Hoofdstuk 3:

Aangifte voor een economische douaneregeling

Afdeling 1:

Plaatsing onder een economische douaneregeling

Onderafdeling 1:

Plaatsing onder het stelsel van douane-entrepots
a)

Onvolledige aangifte

b) Procedure van de vereenvoudigde aangifte
c)
Onderafdeling 2:

Domiciliëringsprocedure

Plaatsing onder de regeling actieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht of tijdelijke invoer
a)

Onvolledige aangifte

b) Procedure van de vereenvoudigde aangifte en domiciliëringsprocedure
Onderafdeling 3:

Aangifte voor de passieve veredeling

Afdeling 2:

Aanzuivering van een economische douaneregeling

Hoofdstuk 4:

Aangifte ten uitvoer
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Afdeling 1:

Onvolledige aangifte

Afdeling 2:

Procedure van de vereenvoudigde aangifte

Afdeling 3:

Domiciliëringsprocedure

Afdeling 4:

Gemeenschappelijke bepalingen voor de afdelingen 2 en 3

DEEL II:

DE DOUANEBESTEMMINGEN

TITEL I:

IN HET VRIJE VERKEER BRENGEN

Hoofdstuk 1:

Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2:

Toepassing ten aanzien van bepaalde goederen van een gunstige tariefregeling uit hoofde van hun
bijzondere bestemming

Afdeling 1:

Andere goederen dan slachtpaarden

Afdeling 2:

Slachtpaarden

Hoofdstuk 3:

Beheer van tariefmaatregelen

Afdeling 1:

Beheer van tariefcontingenten in chronologische volgorde van de data van aanvaarding van de
douaneaangiften

Afdeling 2:

Toezicht op preferentiële invoer

TITEL II:

DOUANEVERVOER

Hoofdstuk 1:

Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2:

Toepassingsgebied

Hoofdstuk 3:

Communautair karakter van goederen

"M7 Afdeling 1: "M7 Algemene bepalingen 3
3
Afdeling 2:

Bijzondere bepalingen betreffende zeevisserijprodukten en andere produkten die door vaartuigen uit zee
worden gewonnen

Hoofdstuk 4:

Extern communautair douanevervoer

Afdeling 1:

Procedure

Afdeling 2:

Zekerheidstelling

Onderafdeling 1:

Algemene bepalingen

Onderafdeling 2:

Doorlopende zekerheid

Onderafdeling 3:

Forfaitaire zekerheidstelling

Onderafdeling 4:

Zekerheid per aangifte

Onderafdeling 5:

Gemeenschappelijke bepaling voor de onderafdelingen 1 tot en met 4

Onderafdeling 6:

Vrijstelling van zekerheidstelling

Afdeling 3:

Onregelmatigheden en bewijs van de regelmatigheid van het douanevervoer

Hoofdstuk 5:

Intern communautair douanevervoer

Hoofdstuk 6:

Gemeenschappelijke bepalingen voor de hoofdstukken 4 en 5

Hoofdstuk 7:

Vereenvoudigingsmaatregelen

Afdeling 1:

Vereenvoudigde procedure voor de afgifte van het document ten bewijze van het communautaire karakter
van goederen

Afdeling 2:

Vereenvoudiging van de formaliteiten voor douanevervoer bij de kantoren van vertrek en van bestemming

Onderafdeling 1:

Formaliteiten bij het kantoor van vertrek

Onderafdeling 2:

Formaliteiten bij het kantoor van bestemming

Onderafdeling 3:

Overige bepalingen

Afdeling 3:

Vereenvoudiging van de formaliteiten voor goederen die per spoor worden vervoerd

Onderafdeling 1:

Algemene bepalingen betreffende het vervoer per spoor

Onderafdeling 2:

Vervoer met behulp van grote containers

Onderafdeling 3:

Overige bepalingen

Onderafdeling 4:

Toepassingsgebied van de normale en van de vereenvoudigde procedures

Hoofdstuk 8:

Bijzondere voorschriften betreffende bepaalde wijzen van vervoer en postzendingen

Afdeling 1:

Vervoer door de lucht

Afdeling 2:

Vervoer over zee

Afdeling 3:

Vervoer door middel van pijpleidingen
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Hoofdstuk 9:

Vervoer onder geleide van een carnet TIR of een carnet ATA

Afdeling 1:

Gemeenschappelijke bepalingen

Afdeling 2:

Procedure van het carnet TIR

Afdeling 3:

Procedure van het carnet ATA

Hoofdstuk 10:

Vervoer met toepassing van de procedure van formulier 302

Hoofdstuk11:

Gebruik van documenten voor communautair douanevervoer voor de toepassing van maatregelen bij de
uitvoer van bepaalde goederen

Hoofdstuk 12:

Het gebruik van documenten (controle-exemplaar T 5) bij toepassing van communautaire bepalingen die de
controle op het gebruik en/of de bestemming van goederen met zich brengen

TITEL III:

DE ECONOMISCHE DOUANEREGELINGEN

Hoofdstuk 1:

Gemeenschappelijke bepalingen

Afdeling 1:

Definities

Afdeling 2:

Toekenning van de regeling - Normale procedure

Hoofdstuk 2:

Het douane-entrepot

Afdeling 1:

Algemene bepalingen

Onderafdeling 1:

Definities en entrepottypes

Onderafdeling 2:

Plaats van het douane-entrepot

Onderafdeling 3:

Handelspolitieke maatregelen

Afdeling 2:

Verlening van de vergunning

Afdeling 3:

Plaatsing van goederen onder het stelsel

Onderafdeling 1:

Normale procedure

Onderafdeling 2:

Vereenvoudigde procedures

Afdeling 4:

Werking van het douane-entrepot en van het stelsel van douane-entrepots

Onderafdeling 1:

Voorraadadministratie

Onderafdeling 2:

Gebruikelijke behandelingen

Onderafdeling 3:

Gezamenlijke opslag van goederen met een verschillende douanestatus

Onderafdeling 4:

Tijdelijke uitslag

Onderafdeling 5:

Overbrenging van goederen naar een ander douane-entrepot zonder beëindiging van het stelsel

Onderafdeling 6:

Inventarisatie

Afdeling 5:

Aanzuivering van het stelsel

Afdeling 6:

Bijzondere bepalingen betreffende communautaire landbouwgoederen

Afdeling 7:

Gebruik van een douane-entrepot zonder dat de goederen onder het stelsel worden geplaatst

Onderafdeling 1:

Communautaire goederen

Onderafdeling 2:

Niet-communautaire goederen

Afdeling 8:

Uitwisseling van informatie

Hoofdstuk 3:

Actieve veredeling

Afdeling 1:

Algemene bepalingen

Afdeling 2:

Toekenning van de regeling - Normale procedure

Afdeling 3:

Toekenning van de regeling - Vereenvoudigde procedures

Afdeling 4:

Equivalentieverkeer en voorafgaande uitvoer

Onderafdeling 1:

Equivalentieverkeer in het kader van het systeem inzake schorsing en het terugbetalingssysteem

Onderafdeling 2:

Voorafgaande uitvoer in het kader van het systeem inzake schorsing

Afdeling 5:

Systeem inzake schorsing

Onderafdeling 1:

Plaatsing van goederen onder de regeling
a)

Normale procedure

b) Vereenvoudigde procedures
Onderafdeling 2:

Aanzuivering van de regeling
a)

Normale procedure

b) Vereenvoudigde procedures
c)

Rechten en heffingen

d) Zuiveringsafrekening
Onderafdeling 3:

Driehoeksverkeer
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Onderafdeling 4:

Handelspolitieke maatregelen

Onderafdeling 5:

Administratieve samenwerking

Onderafdeling 6:

Overbrengen van goederen
a)

Bepalingen betreffende het overbrengen van goederen of produkten in het kader van een enkele
vergunning

b) Bepalingen in verband met het overbrengen van goederen of produkten in het kader van de overdracht
van een eerste naar een tweede vergunninghouder
c)

Algemene bepalingen

Afdeling 6:

Terugbetalingssysteem

Onderafdeling 1:

Het in het vrije verkeer brengen van goederen volgens het terugbetalingssysteem
a)

Normale procedure

b) Vereenvoudigde procedures
Onderafdeling 2:

Terugbetaling of kwijtschelding van rechten

Onderafdeling 3:

Administratieve samenwerking

Afdeling 7:

Uitwisseling van informatie met de Commissie

Hoofdstuk 4:

Behandeling onder douanetoezicht

Afdeling 1:

Algemene bepalingen

Onderafdeling 1:

Toekenning van de regeling - Normale procedure

Onderafdeling 2:

Toekenning van de regeling - Vereenvoudigde procedures

Afdeling 2:

Plaatsing van goederen onder de regeling

Afdeling 3:

Aanzuivering van de regeling

Afdeling 4:

Uitwisseling van informatie met de Commissie

Hoofdstuk 5:

Tijdelijke invoer

Afdeling 1:

Algemene bepalingen

Afdeling 2:

Tijdelijke invoer van andere goederen dan vervoermiddelen

Onderafdeling 1:

Gevallen waarin en voorwaarden waaronder tijdelijke invoer met volledige vrijstelling kan worden
toegestaan
a)

Beroepsuitrusting

b) Goederen die bestemd zijn op tentoonstellingen, beurzen, congressen en dergelijke te worden getoond
of gebruikt
c)

Opvoedkundig en wetenschappelijk materiaal

d) Medisch-chirurgisch en laboratoriummateriaal
e)

Materiaal ter bestrijding van de gevolgen van rampen

f) Verpakkingsmiddelen
g) Andere gevallen van tijdelijke invoer met volledige vrijstelling
Onderafdeling 2:

Bijzondere bepalingen betreffende goederen die met gedeeltelijke vrijstelling van rechten onder de regeling
kunnen worden geplaatst

Onderafdeling 3:

Toekenning van de regeling
a)

Normale procedure

b) Vereenvoudigde procedures
Onderafdeling 4:

Plaatsing van goederen onder de regeling
a)

Normale procedure

b) Vereenvoudigde procedures
Onderafdeling 5:

Aanzuivering van de regeling
a)

Algemene bepalingen betreffende de in artikel 89 van het Wetboek bedoelde douanebestemmingen

b) Normale procedure
c)

Vereenvoudigde procedures

Onderafdeling 6:

Rechten en heffingen

Onderafdeling 7:

Administratieve samenwerking

Onderafdeling 8:

Overbrengen van goederen

Onderafdeling 9:

Verlenging van de geldigheidsduur van carnets ATA

Afdeling 3:

Tijdelijke invoer van vervoermiddelen

Onderafdeling 1:

Gevallen waarin en voorwaarden waaronder tijdelijke invoer met volledige vrijstelling kan worden
toegestaan
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a)

Vervoermiddelen voor vervoer over de weg

b) Vervoermiddelen voor vervoer per spoor
c)

Vervoermiddelen voor vervoer door de lucht

d) Vervoermiddelen voor vervoer over zee of over de binnenwateren
e)

Laadborden

f) Containers
g) Reserveonderdelen, toebehoren en normale uitrusting
Onderafdeling 2:

Toekenning van de regeling
a)

Algemeen

b) Bijzondere gevallen
c)

De in artikel 140 van het Wetboek bedoelde termijnen

Onderafdeling 3:

Plaatsing van goederen onder de regeling

Onderafdeling 4:

Aanzuivering van de regeling

Onderafdeling 5:

Slotbepalingen

Afdeling 4:

Bijzondere voorwaarden voor de aanzuivering

Afdeling 5:

Handelspolitieke maatregelen

Afdeling 6:

Uitwisseling van informatie

Hoofdstuk 6:

Passieve veredeling

Afdeling 1:

Algemene bepalingen

Onderafdeling 1:

Toekenning van de regeling - Normale procedure

Onderafdeling 2:

Toekenning van de regeling - Vereenvoudigde procedures

Afdeling 2:

Plaatsing van goederen onder de regeling

Onderafdeling 1:

Normale procedure

Onderafdeling 2:

Vereenvoudigde procedures

Afdeling 3:

Toepassing van de regeling

Afdeling 4:

Rechten en heffingen

Afdeling 5:

Driehoeksverkeer

Afdeling 6:

Handelspolitieke maatregelen

Afdeling 7:

Administratieve samenwerking

TITEL IV:

UITVOER

Hoofdstuk 1:

Definitieve uitvoer

Hoofdstuk 2:

Tijdelijke uitvoer met een carnet ATA

TITEL V:

OVERIGE DOUANEBESTEMMINGEN

Hoofdstuk 1:

Vrije zones en vrije entrepots

Afdeling 1:

Algemene bepalingen

Afdeling 2:

Activiteiten in een vrije zone of een vrij entrepot en goedkeuring van de voorraadadministratie

Afdeling 3:

Binnenkomst van goederen in een vrije zone of een vrij entrepot

Afdeling 4:

Werking van een vrije zone of een vrij entrepot

Afdeling 5:

Vertrek van goederen uit een vrije zone of een vrij entrepot

Afdeling 6:

Bijzondere bepalingen inzake communautaire landbouwgoederen

Afdeling 7:

Procedures voor het gebruik van de regeling actieve veredeling — systeem inzake schorsing — of van de
regeling behandeling onder douanetoezicht in een vrije zone of een vrij entrepot

Afdeling 8:

Mededelingen

Hoofdstuk 2:

Wederuitvoer, vernietiging en afstand

TITEL VI:

GOEDEREN DIE HET DOUANEGEBIED VAN DE GEMEENSCHAP VERLATEN

DEEL III:

TERUGKERENDE GOEDEREN

DEEL IV:

DOUANESCHULD

TITEL I:

ZEKERHEIDSTELLING
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TITEL II:

ONTSTAAN VAN DE SCHULD

Hoofdstuk 1:

Verzuim dat geen werkelijk gevolg heeft voor de werking van de tijdelijke opslag of de douaneregeling

Hoofdstuk 2:

Natuurlijke verliezen

"M1 Hoofdstuk 3: "M1 Goederen die zich in een bijzondere situatie bevinden 3
3
TITEL III:

"M10 INVORDERING VAN HET BEDRAG VAN DE DOUANESCHULD 3

TITEL IV:

TERUGBETALING OF KWIJTSCHELDING VAN DE RECHTEN BIJ INVOER OF DE RECHTEN BIJ
UITVOER

Hoofdstuk 1:

Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2:

Bepalingen voor de toepassing van de artikelen 236 tot en met 239 van het Wetboek

Afdeling 1:5

Verzoek

Afdeling 2:

Procedure voor het verlenen

Hoofdstuk 3:

Bijzondere bepalingen voor de toepassing van artikel 239 van het Wetboek

Afdeling 1:

Door de douaneautoriteiten van de Lid-Staten te nemen beschikkingen

Afdeling 2:

Door de Commissie te nemen beschikkingen

Hoofdstuk 4:

Administratieve bijstand tussen de douaneautoriteiten van de Lid-Staten

DEEL V:

SLOTBEPALINGEN

BIJLAGEN

