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Inleiding

Om op de huidige wereldmarkt een concurrentievoordeel te behalen
en te behouden is het vinden van manieren om kosten te besparen en
efficiënter te werken een constant gespreksonderwerp in de
boardroom. Bijzondere douaneregelingen bieden kostenbesparende
mogelijkheden die ontworpen zijn om de grensoverschrijdende
handel te bevorderen door bedrijven in staat te stellen goederen op te
slaan, te verwerken, te herstellen of tijdelijk te gebruiken onder
schorsing of zelfs vrijstelling van douanerechten. 

Dit e-boek maakt u vertrouwd met de
verschillende soorten bijzondere
douaneregelingen die zowel in de EU als
in het VK beschikbaar zijn, de hoge
vereisten om ze te gebruiken en hoe u er
gebruik van kunt maken zonder uw
douaneorganisatie onnodig te belasten. 
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Bijzondere douaneregelingen kunnen bedrijven helpen om de kosten
van douanerechten op ingevoerde goederen te besparen of uit te
stellen, met een positieve impact op hun administratie als gevolg.
Voor bedrijven die te maken hebben met veredeling en distributie en
voor andere productiebedrijven die aan hoge douanetarieven zijn
onderworpen, kan het gebruik van bijzondere douaneregelingen zeer
voordelig zijn. De besparingen zijn van grote waarde voor de
ondernemingen, maar om de voordelen van bijzondere
douaneregelingen te realiseren, moeten eerst heel wat hindernissen
worden genomen om de vergunningen te verkrijgen en vervolgens een
duidelijk overzicht van de voorraadadministratie te behouden.



Onderworpen aan welbepaalde vereisten en voorwaarden met betrekking tot
elke regeling die in het e-boek is beschreven. Bedrijven moeten een vergunning
aanvragen om gebruik te kunnen maken van bijzondere douaneregelingen.

Vrijstelling van invoerrechten voor
goederen die voor minder dan 24

maanden in een land worden
binnengebracht.

Goederen zijn vrijgesteld van
invoerrechten en belastingen totdat zij
het entrepot verlaten.

5 manieren om 
INVOERRECHTEN TE

MINIMALISERENDouane-entrepot 

Actieve veredeling 
Op grondstoffen die worden

ingevoerd voor bewerking,
veredeling of herstel worden geen

invoerrechten geheven.

Tijdelijke invoer 

Passieve veredeling 
Op goederen die tijdelijk worden

uitgevoerd voor bewerking,
veredeling of herstel worden geen

invoerrechten geheven.

Bijzondere
bestemming 

Verlaging of afschaffing van rechten
voor goederen onder bepaalde
tariefcodes.



MET EEN  DOUANE-ENTREPOT

Met een douane-entrepot kunt u ingevoerde
goederen uit derde landen opslaan in een
entrepot dat wordt beheerd door de
douaneautoriteiten of door een particuliere
entiteit met een vergunning voor douane-
entrepots. Die goederen zijn voor onbepaalde
tijd vrijgesteld van invoerrechten,
belastingen en andere douaneheffingen totdat
zij het entrepot verlaten en in het vrije verkeer
worden gebracht. Als de goederen opnieuw uit
de EU of het VK worden uitgevoerd, hoeven
helemaal geen btw of invoerrechten te worden
betaald. 

Deze bijzondere douaneregeling is
zeer gunstig voor bedrijven die

gebruikmaken van distributiecentra.

Om gebruik te maken van douane-entrepots
moeten bedrijven:

Handelaren kunnen de goederen uit een
douane-entrepot halen en ze naar een
ander douane-entrepot sturen of ze in
hetzelfde rechtsgebied in het vrije verkeer
brengen. 

een vergunning verkrijgen van de
douaneautoriteiten voor elke
opslaglocatie.
gedetailleerd rapporteren over de
realtimestatus van elk item dat wordt
opgeslagen onder de bijzondere regeling
douane-entrepot.
een douaneaangifte indienen voor elke
goederenbeweging die verband houdt
met de douane-entrepotregeling.
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ACTIEVE  VEREDELING 
Goederen die onder deze bijzondere
douaneregeling worden ingevoerd, zijn niet
onderworpen aan douanerechten of btw bij
invoer. Wanneer een handelaar een vergunning
voor actieve veredeling verkrijgt, kan hij een van
de twee mogelijkheden kiezen zodra de goederen
in het vrije verkeer worden gebracht of opnieuw
worden uitgevoerd:

alleen rechten betalen op de grondstoffen
tegen het tarief en de douanewaarde die van
toepassing waren op het tijdstip van
aanvaarding van de importaangifte.
de invoerrechten en de btw berekenen volgens
het tarief en de douanewaarde van de
eindproducten.

Actieve veredeling verleent vrijstelling van
invoerrechten en belastingen op
grondstoffen die worden gebruikt voor de
veredeling of het herstel van goederen die
vervolgens opnieuw worden uitgevoerd of in
het vrije verkeer worden gebracht als
eindproducten of halffabricaten. 

Deze bijzondere douaneregeling
kan aanzienlijke besparingen
opleveren voor bedrijven die
materialen uit de hele wereld

invoeren om producten voor de
export te vervaardigen.

Elke vergunning is gekoppeld aan één
bedrijfslocatie en vermeldt het
tijdsbestek, of de
aanzuiveringsperiode, waarbinnen de
goederen moeten worden veredeld
voordat zij worden vrijgegeven of
opnieuw uitgevoerd. 

Aangezien de aanzuiveringsperiode
beperkt is en de vermeden
invoerrechten gebaseerd zijn op
ingevoerde materialen moet een
zorgvuldige voorraadadministratie
worden bijgehouden en aan de
douaneautoriteiten worden
voorgelegd voor douanecontroles
en -audits. 
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PASSIEVE VEREDELING 

Passieve veredeling verleent vrijstelling van
invoerrechten op goederen die tijdelijk
worden uitgevoerd voor veredeling of
herstel en vervolgens opnieuw worden
ingevoerd als eindproducten en in het vrije
verkeer worden gebracht in het VK of de EU.
Dankzij deze bijzondere douaneregeling
hoeven bedrijven geen invoerrechten te
betalen op de oorspronkelijke waarde van de
grondstoffen die werden uitgevoerd; er
hoeven alleen rechten te worden betaald op
de in het buitenland toegevoegde waarde. 

Er moet een vergunning worden verkregen om gebruik te kunnen maken
van passieve veredeling en in bepaalde gevallen kan deze vergunning met
terugwerkende kracht worden verkregen, maar er moet nog steeds worden
voldaan aan de administratieve vereisten om van de regeling gebruik te
maken. Passieve veredeling maakt het ook mogelijk goederen uit een
bepaalde EU-lidstaat uit te voeren en de eindproducten opnieuw in te
voeren in een andere lidstaat – een regeling die triangulatie wordt
genoemd. 

nuttige info

Krachtens de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU
en het VK kunnen goederen die uitsluitend voor hersteldoeleinden naar
het VK worden uitgevoerd vervolgens opnieuw in de EU worden
ingevoerd onder vrijstelling van invoerrechten of btw. 

Deze douaneregeling is gunstig voor
bedrijven met productiefaciliteiten

buiten het douanegebied van de EU
of het VK. 
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TIJDELIJKE     INVOER

Tijdelijke invoer maakt het mogelijk om goederen
tijdelijk in te voeren in een land, met gehele of
gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten. Op
voorwaarde dat de entiteiten die houder zijn van de
vergunning voor tijdelijke invoer gevestigd zijn buiten de
douanegebieden van de EU of het VK kunnen ze volledig
worden vrijgesteld van invoerrechten op goederen en
transportmiddelen. 

Tijdelijke invoer kan worden toegepast onder de
volgende voorwaarden:

De maximumtermijn voor tijdelijke invoer is
doorgaans 24 maanden, maar kan, afhankelijk van
het geplande gebruik van de goederen, veel korter
zijn en wordt in de vergunning vermeld. 

de goederen mogen geen andere wijziging
ondergaan dan de normale afschrijving.
bij wederuitvoer kunnen de goederen duidelijk
worden geïdentificeerd als de oorspronkelijk
ingevoerde goederen.
bij de invoer en wederuitvoer wordt aan de
douanevereisten voldaan.
er wordt een zekerheid gesteld (die wordt
terugbetaald wanneer de goederen opnieuw
worden uitgevoerd).Deze bijzondere douaneregeling wordt

vaak gebruikt voor evenementen zoals
handelsbeurzen,

kunsttentoonstellingen of
muziekfestivals.
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BIJZONDERE BESTEMMING

De douaneregeling bijzondere bestemming voorziet in
een verlaging of vrijstelling van douanerechten op
goederen die onder bepaalde tariefcodes vallen om de
invoer ervan te bevorderen, bijvoorbeeld in de
ruimtevaartindustrie, de scheepsbouwindustrie en de
defensiesector. Deze goederen moeten binnen een
bepaalde termijn voor een bepaald doel worden
gebruikt.

Om een vergunning voor bijzondere bestemming te
verkrijgen, moeten bedrijven:

Ook hier geldt dat een zorgvuldige administratie
moet worden gevoerd voor de goederen die onder de
regeling bijzondere bestemming worden ingevoerd
en dat, indien zij niet binnen de in de vergunning
vermelde termijn voor de aangegeven doeleinden
worden gebruikt, douanerechten verschuldigd zullen
zijn. Er is geen vrijstelling mogelijk voor
antidumpingrechten, btw of accijnsrechten. 

gevestigd zijn in het douanegebied van de EU of
het VK.
specificeren wie de goederen zal gebruiken voor de
vastgestelde doeleinden en wanneer dat zal
gebeuren. 
een zekerheid stellen op basis van het niet-
preferentiële douanetarief.
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Conclusie

Hoewel het gebruik van bijzondere
douaneregelingen aanzienlijke
economische voordelen kan
opleveren voor bedrijven die
deelnemen aan het
grensoverschrijdende handelsverkeer
hebben veel bedrijven in het verleden
besloten dat de complexe
administratieve vereisten zwaarder
wegen dan de voordelen.

Om concurrerend te blijven, moeten
bedrijven creatieve manieren vinden
om de kosten te verlagen.

Het gebruik van software die het gebruik
van deze douaneregelingen met
functionaliteit tot voorraadadministratie
ondersteunt en zelfs automatiseert, stelt
bedrijven in staat te profiteren van de
economische voordelen ervan.
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Onze klanten hebben een snel rendement
op hun investering kunnen realiseren die
jaar na jaar besparingen met zich
meebrengen.

Dit is een waardevolle handelwijze, vooral
gezien het lange proces, uniek in de
sector, daar ze door juridische en douane-
experts wordt geleverd.

Als u wilt nagaan of bijzondere
douaneregelingen uw onderneming geld
kunnen besparen, kan C4T u helpen uw
aangifte- en toeleveringsketengegevens te
analyseren om de verwachte
kostenbesparingen te bepalen.



Over C4T

Het unieke team van douane-experts en eersteklas technologie-
ingenieurs van Customs4trade (C4T) heeft CAS ontwikkeld, een unieke
softwareoplossing die de naleving van de douane- en handelsregels
automatiseert.

Met de CAS-module 'Special Procedures' kunnen bedrijven zelfs de
meest complexe bijzondere douaneregelingen implementeren en
beheren, waarbij een auditspoor voor de douaneautoriteiten wordt
geproduceerd met de vereiste verslagen en aangiften die met één druk
op de knop beschikbaar zijn. In combinatie met de CAS-module
'Aangiften' ('Declarations') worden details zoals voorraadbewegingen,
aanpassingen en verliezen per vergunning en opslaglocatie gevolgd en
gedocumenteerd, zodat aan de administratieve eisen van de
douaneautoriteiten wordt voldaan. Dit brengt bijzondere
douaneregelingen binnen het bereik van veel bedrijven die anders
moeite zouden hebben om ze toe te passen. De geavanceerde
automatisering en douanelogica die in CAS zijn ingebed maken het
mogelijk om alle douaneactiviteiten intern te beheren, zonder dat er
extra middelen nodig zijn.

Met ingebouwde best practices, bijvoorbeeld first in, first out (fifo) bij het
controleren van de voorraad op grondstoffen in het geval van actieve
veredeling, en de selectie van voorraden in het douane-entrepot vóór
vrije goederen bij gebruik van een douane-entrepot maakt CAS
automatisch de financieel meest verantwoorde beslissing over welke
voorraad het eerst gebruikt moet worden.

Wilt u meer informatie over bijzondere douaneregelingen? Raadpleeg
dan onze website www.customs4trade.com of download de whitepaper
van C4T, “Special Procedures: Your insider guide.”

http://www.customs4trade.com/
https://www.customs4trade.com/whitepapers/using-customs-special-procedures-to-facilitate-trade-and-save-on-duty-costs
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