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Een multinationale supermarktketen
verlaagde de kosten per aangifte met 97%

door gebruik te maken van de CAS-modules
'Declarations' en 'Special Procedures'.

Inhoudsopgave



Om de economische activiteit te bevorderen,
bieden veel landen de mogelijkheid om
douanerechten te schorsen of op te heffen
door gebruik te maken van bijzondere
douaneregelingen. Met bijzondere
douaneregelingen zoals douane-entrepot,
actieve veredeling (AV), passieve veredeling
(PV), transit en tijdelijke opslag, tijdelijke
invoer en bijzondere bestemming kunt u uw
goederen opslaan, tijdelijk gebruiken,
veredelen of herstellen en schorsing of
gedeeltelijke of volledige vrijstelling van
invoerrechten verkrijgen, zolang aan de eisen
van de regeling is voldaan.

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 beheer 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 leveren
de bedrijven die gebruikmaken van
bijzondere douaneregelingen veel op, maar
de wettelijke administratie en rapportage
van douanevergunningen, inventarissen en
accijnsentrepots die aan de
douaneautoriteiten moeten worden
verstrekt, kunnen omslachtig zijn voor
douanemanagers. Inzicht in mogelijke
besparingen op douanerechten en up-to-
date informatie over de voorraad in real
time worden belangrijke factoren bij de
beslissing van een bedrijf om voor
bijzondere douaneregelingen te kiezen. 

Bijzondere
bestemming

Tijdelijke opslag

Douane-entrepots

Actieve en
passieve
veredeling

Tijdelijke invoer
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Wanneer kunnen bijzondere
douaneregelingen nuttig zijn?

De weg erheen is misschien
lang, maar de beloning kan

aanzienlijk zijn.
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Overzicht



Om van de douaneautoriteiten een vergunning voor een
bijzondere douaneregeling te krijgen, moet u aan de volgende
criteria voldoen: 

Er zijn heel wat verschillende vergunningen, registratieprocedures, machtigingen,
toelatingen en overeenkomsten vereist voordat marktdeelnemers gebruik kunnen
maken van bijzondere douaneregelingen.

Afhankelijk van het type bijzondere regeling kan het proces om een vergunning te
verkrijgen drie tot zes maanden in beslag nemen en vereist het een voortdurende
opvolging en vaak begeleiding door douane-experts.
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Vergunningen verkrijgen
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Financieel solvabel zijn

Een zekerheid stellen (voor bepaalde
types bijzondere douaneregelingen)

Een passende administratie bijhouden

Een fysieke vestiging hebben binnen hetzelfde
rechtsgebied (in sommige landen)



 
De potentiële besparingen die een onderneming kan realiseren door gebruik te maken
van bijzondere douaneregelingen zijn vaak niet helder. Bedrijven hebben dus inzichten
nodig om de besparingen te kwantificeren. Deskundige adviseurs kunnen u helpen te
bepalen wat uw kostenbesparingen zullen zijn door te kijken naar uw aangiften,
volumes, de samenstelling van uw materialen en uw toeleveringsketen.

Bij het aanvragen van een vergunning moet u aan de douaneautoriteiten aantonen dat
aan al deze administratieve verplichtingen kan worden voldaan. Aangezien bijzondere
douaneregelingen een complexe administratie en integratie met aangiften vereisen die
in veel gevallen niet met een eenvoudig spreadsheetmanagement kunnen worden
afgehandeld, is doorgaans een softwareoplossing nodig om aan de administratieve
verplichtingen te voldoen. ERP- of WMS-systemen zijn vaak niet ontworpen om de
complexiteit van de administratie van de bijzondere douaneregelingen te beheren of de
door de douaneautoriteiten vereiste rapportage te verstrekken.

Als de voorraadadministratie in een ander systeem wordt bijgehouden dan de
aangiftegegevens, komt bovendien het vermogen om deze in real time up-to-date te
houden in het gedrang.

Administratie bijhouden:
voorraadbalansen en rapportage
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Ondernemingen die gebruik wensen te maken van bijzondere douaneregelingen, zijn
onderworpen aan bijkomende administratie, waaronder:

Een chronologische registratie van de te veredelen
producten afleveren aan de veredelaar

Verklaringen over de conversie van onveredeld naar
veredeld

Afschriften met een vergelijkend overzicht van de respectieve
hoeveelheden ingevoerde goederen versus goederen die na
veredeling opnieuw worden uitgevoerd om de balansen van
ingevoerde en uitgevoerde voorraden te volgen

Up-to-date voorraadadministratie in real time, die de
situatie op het terrein weerspiegelt

Gedetailleerde rapportage aan de douaneautoriteiten



onder een volgende douaneregeling worden geplaatst;
worden vernietigd;
opnieuw worden uitgevoerd.

Douanegoederen zijn ingevoerde goederen waarop nog geen rechten, belastingen of
andere douaneheffingen zijn betaald. Deze goederen worden doorgaans opgeslagen in
een douane-entrepot, een gedeelte van een entrepot dat door de douaneautoriteiten
wordt gecontroleerd. Douane-entrepots zijn particulier of publiek eigendom met een
aangewezen ruimte die uitsluitend voor ingevoerde goederen wordt gebruikt.

 
De goederen in entrepot kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen, tot ze:

Bedrijven hoeven geen invoerrechten of andere
heffingen te betalen op de goederen die in het
douane-entrepot zijn opgeslagen. Ze kunnen
het entrepot ook gebruiken als een
distributiecentrum.

Ondernemingen kunnen een van de bijzondere douaneregelingen of een combinatie
ervan gebruiken. Deze kostenbesparende douane- en accijnsvergunningen zijn
universeel, maar kunnen wereldwijd verschillende namen hebben. 
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Douane-entrepots

1. Douane-entrepots
2. Actieve veredeling
3. Passieve veredeling
4. Tijdelijke invoer
5. Bijzondere bestemming
6. Transit en tijdelijke opslag

Soorten bijzondere douaneregelingen
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Tot de typische bijzondere regelingen behoren:



Een douane-entrepot biedt voordelen
voor opslag op lange termijn,
waardoor importeurs strategische
relaties met plaatselijke verkopers
kunnen ontwikkelen.
De kostenbesparingen zijn aanzienlijk,
omdat de rechten worden uitgesteld
totdat de goederen het entrepot
verlaten. 
Douane-entrepots hebben voordelen
voor de opslag van goederen waarvoor
beperkingen gelden, omdat er langere
opslagperiodes zijn toegestaan,
waardoor de importeur meer tijd heeft
om het papierwerk en de wettelijke
vereisten te regelen. 
Douane-entrepots zijn ideaal voor
internationale bedrijven, omdat de
entrepots een verzender in staat
stellen goederen op te slaan op
strategische locaties wereldwijd. 

Een van de belangrijkste voordelen van het
gebruik van een douane-entrepot is dat
ingevoerde goederen immuun zijn voor
ontwrichtende geopolitieke veranderingen,
waardoor die entrepots in feite als
beschermde bewaring fungeren.

 
Voor veel bedrijven heeft de wereldwijde
pandemie knelpunten in de
toeleveringsketen veroorzaakt, waardoor de
wereldwijde vraag naar specifieke items is
afgenomen en de voorraden zijn
toegenomen.

 
Om handelsovereenkomsten met leveranciers
in stand te houden, doen veel distributeurs en
fabrikanten een beroep op douane-entrepots
om op korte termijn geld te besparen.

 
Er is minder vraag naar belastbare
luxegoederen zoals parfum, waardoor de
entrepots van distributeurs en
detailhandelaren volstromen met een
overschot aan producten. Door de
overtollige voorraad geheel of gedeeltelijk
in een douane-entrepot te plaatsen, worden
de organisaties tijdelijk vrijgesteld van
douanerechten op de producten.

 
Importeurs kunnen hun goederen ook
uitvoeren zonder rechten te betalen als zij ze
in eigen land niet kunnen verkopen.

www.customs4trade.com

Voordelen Waarom zijn douane-
entrepots net nu bijzonder
gunstig?

Douane-entrepots

Opslag in douane-entrepot is
gunstig voor elk bedrijf dat

gebruikmaakt van
distributiecentra, vooral voor
voorraden die langere tijd op

het schap kunnen blijven
liggen.
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Actieve veredeling kan
aanzienlijke besparingen

opleveren voor bedrijven die
materialen uit de hele wereld
invoeren om producten voor

wederuitvoer te vervaardigen.

Actieve veredeling (AV)

In de meeste landen voorziet de nationale
wetgeving in een voorwaardelijke vrijstelling
van invoerrechten en belastingen voor
goederen die na een bepaalde bewerking,
verwerking of herstelling opnieuw worden
uitgevoerd.

het verwachte opbrengstpercentage (de
hoeveelheid ingevoerde goederen die
nodig is om een hoeveelheid
eindproducten te produceren);
de aanzuiveringsperiode (de tijd die nodig
is voor de veredeling);
bijzonderheden over de uit te voeren
veredeling;
de verwachte verkoop van de goederen;
identificatie van de goederen;
de goederencode, de omschrijving en de
hoeveelheid van de goederen die worden
veredeld.

Als onderdeel van de aanvraagprocedure
zullen de douaneautoriteiten een bezoek
ter plaatse afleggen en moet het bedrijf de
volgende gegevens verstrekken:

Door gebruik te maken van de regeling
actieve veredeling, ondersteund door de
CAS-module 'Special Procedures', kon een
belangrijke autofabrikant voorkomen dat
volledige invoerrechten moesten worden
betaald op materialen die uit andere landen
worden ingevoerd en in zijn fabrieken
worden verwerkt voor voertuigen die
vervolgens worden geëxporteerd.

bewerking (assemblage, montage of
wijziging van de ingevoerde
goederen om er iets anders van te
maken en er aldus waarde aan toe
te voegen);
herwerking (om nieuwe goederen te
creëren);
herstelling (inclusief revisie en
afstelling);
gebruik of toepassing (het gebruik
van goederen als onderdeel van het
productieproces maakt het mogelijk
of gemakkelijker om iets anders te
maken). Dit omvat alle goederen
(katalysatoren, chemische
vertragers of versnellers, etc.) die
zich niet in het eindproduct
bevinden, maar die de productie
ervan mogelijk maken of
vergemakkelijken, zelfs indien zij
tijdens het proces geheel of
gedeeltelijk worden opgebruikt.

Veredelingsactiviteiten waaruit voordeel
kan worden gehaald bij het gebruik van
actieve veredeling zijn onder meer:

 

Voordelen

www.customs4trade.com
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Douanerechten worden niet geheven op de oorspronkelijke waarde van
de grondstoffen; zij moeten alleen worden betaald op de in het
buitenland toegevoegde waarde.

Dankzij de regeling passieve veredeling kunnen goederen tijdelijk worden uitgevoerd
voor veredeling of herstel en vervolgens opnieuw worden ingevoerd als
eindproducten. Bedrijven kunnen grondstoffen in het vrije verkeer naar het
buitenland sturen voor veredeling en zo de grondstoffen uitvoeren. Na de veredeling
komen de eindproducten terug naar hetzelfde land, waar om passieve veredeling
wordt verzocht, onder dekking van een douaneaangifte bij invoer.

Samen met het aanvragen van een vergunning voor passieve veredeling moeten
bedrijven er ook voor zorgen dat de uitgevoerde goederen en de veredeling of herstelling
die ze ondergaan in aanmerking komen voor vrijstelling van invoerrechten.

www.customs4trade.com

Passieve veredeling (PV)
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Passieve veredeling 

wordt gebruikt om de douanekosten te
verminderen voor bedrijven die materialen

naar een fabrikant in een ander land
sturen om ze te verbeteren of te
veredelen 

en terug te sturen.



Deze bijzondere douaneregeling is gunstig
voor bedrijven die goederen internationaal
verschepen voor kortstondig gebruik en
terugzending, omdat de invoerrechten voor
die periode geheel of gedeeltelijk worden
geschorst.
Op stalen, verhuurde goederen,
geëxposeerde stukken, uitrusting en andere
items die niet voor de verkoop bestemd zijn
en die naar hun land van oorsprong
terugkeren, worden geen douanerechten
geheven.

De goederen mogen geen enkele wijziging
ondergaan, met uitzondering van hun
normale waardevermindering door gebruik.
De goederen moeten duidelijk
geïdentificeerd kunnen worden, tenzij
schade mogelijk is gezien de aard van de
goederen of het geplande gebruik.
Er wordt een zekerheid gesteld indien dat
vereist is.
De duur van de tijdelijke invoer is de tijd die
nodig is om de goederen te gebruiken en
kan, in theorie, niet langer zijn dan 24
maanden.

Tijdelijke invoer maakt het mogelijk om
goederen tijdelijk in te voeren in een land, met
gehele of gedeeltelijke vrijstelling van
invoerrechten. Deze regeling kan bijvoorbeeld
worden toegepast op goederen die worden
ingevoerd met het oog op een handelsbeurs
of een muziekoptreden. 

 
Tijdelijke invoer is onderworpen aan de
volgende voorwaarden:

 

Voordelen
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Tijdelijke invoer
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Na het verstrijken van de termijn
moeten de goederen het
douanegebied opnieuw verlaten in
dezelfde staat als die waarin zij zich
bevonden bij de invoer, rekening
houdend met normale slijtage.

Bijzondere bestemming

De vrijstelling bijzondere bestemming staat
een preferentieel of nultarief van
douanerechten toe voor bepaalde
ingevoerde goederen die voldoen aan
welbepaalde criteria en die een specifieke
bestemming krijgen binnen een
vastgestelde periode. De vrijstelling geldt
niet voor btw, accijnsrechten of
antidumpingrechten.

Dankzij de regeling
bijzondere bestemming

worden de douanerechten
voor goederen met

welbepaalde tariefcodes
verlaagd of afgeschaft. 

In de EU kunnen handelaren in het kader
van de regeling bijzondere bestemming
niet-Uniegoederen in het vrije verkeer
brengen met een specifieke bestemming
onder gedeeltelijke of volledige vrijstelling
van invoerrechten. Door een vrijstelling of
een verlaagd tarief toe te passen, is de
belastingdruk lager.

Voordelen



Met tijdelijke opslag kunnen
bedrijven de betaling van
invoerrechten en belastingen
uitstellen terwijl de goederen
zich in opslag bevinden. 

www.customs4trade.com
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Goederen kunnen tijdelijk worden opgeslagen in een erkend entrepot indien de
invoerdocumenten nog niet in orde zijn gebracht. 
Handelaren kunnen tijd kopen als zij nog niet weten wat zij met de goederen willen
doen.
Tijdelijke opslagplaatsen zijn vaak goedkoper dan het huren van een entrepot of een
andere opslagruimte. 

Voor handelaren is tijdelijke opslag een optie die een soort pauze mogelijk maakt, zodat
het bedrijf kan beslissen wat er met de goederen zal gebeuren, bijvoorbeeld of het ze in
het vrije verkeer zal brengen, ze in transit zal plaatsen of ze onder een andere bijzondere
douaneregeling zal plaatsen. 

Tijdelijke opslag wordt vaak gebruikt voor goederen onder de regeling douanevervoer. De
goederen moeten worden opgeslagen in een erkende tijdelijke opslagplaats waar zij tot
90 dagen onder toezicht van de douane kunnen staan zonder dat er rechten of
belastingen hoeven te worden betaald. Gedurende die tijd mogen ze alleen worden
gehanteerd of behandeld met het oog op hun bewaring. 

 
Goederen kunnen met een vergunning van de ene naar de andere tijdelijke
opslagplaats worden overgebracht. Indien het bedrijf niet over een dergelijke
vergunning beschikt, moeten de goederen na afloop van de termijn van 90 dagen
onder de transitregeling worden geplaatst. Daarna kunnen ze weer 90 dagen in
tijdelijke opslag worden geplaatst. 

Voordelen

Transit & tijdelijke opslag



Het team van douane-experts
van C4T kan bedrijven door het
vergunningsproces heen
loodsen en de gevolgen voor
het bedrijf uitleggen.

Het verkrijgen van de juiste vergunning
en het begrijpen van de gevolgen voor het
bedrijf op basis van de verschillende
voorwaarden in de vergunningen. 

Het invullen van de vragenlijsten met de
juiste antwoorden die voldoen aan de
eisen van het bedrijf.

www.customs4trade.com

Een digital-first-benadering voor succes

C4T biedt een volledig conform douanemanagementsysteem (CAS) waarmee
bedrijven met één druk op de knop bijzondere douaneregelingen kunnen
implementeren en beheren en meteen de door de douaneautoriteiten vereiste
rapportage en aangiften kunnen produceren. In combinatie met onze module
'Declarations' kan CAS volledige compliance en visibiliteit garanderen.

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 bij te houden.

De weg naar het gebruik van
bijzondere douaneregelingen

De douane-experts van C4T kunnen
advies geven over passende antwoorden
om bedrijven te helpen het proces te
versnellen en ervoor te zorgen dat de
juiste gegevens de douaneautoriteiten
bereiken, zodat alle vereiste informatie
meteen al de eerste keer wordt
ingediend. 



De douaneautoriteiten willen een
douanemanagementsysteem zien, anders
keuren zij de vergunning niet goed.

Met CAS kan men beginnen met het configureren en testen
van administratieve vereisten wanneer het proces van de
douanevergunning nog aan de gang is. Zo kunnen
bedrijven, zodra de douanevergunning is goedgekeurd,
direct aan de slag met de module 'Special Procedures' van
CAS. 

www.customs4trade.com
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Het verkrijgen van vergunningen van de
douaneautoriteiten kan een langdurig
proces zijn, waardoor de
terugverdientijd langer wordt.

Als u alles opzet in CAS voordat u
een vergunning aanvraagt, zal dit
het verkrijgen van de vergunning
versnellen of zelfs de
doorslaggevende factor vormen.



www.customs4trade.com
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Evaluatie van de besparingen die de
bijzondere douaneregelingen het bedrijf
waarschijnlijk zullen opleveren. 

CAS kan de goederenbewegingen
volgen en zo de voorraadadministratie
in real time bijhouden. CAS houdt ook
de samenstelling van de materialen bij
en herkent zo welke goederen worden
veredeld. De manier waarop voorraden
worden afgeschreven is ook
configureerbaar, zodat klanten de
beste keuzes kunnen maken die hun
bedrijfsactiviteiten ten goede komen.

C4T is van plan een CAS-calculator voor
douanerechtenbesparingen door bijzondere douaneregelingen te
ontwikkelen. Dit om de mogelijke douanerechtenbesparingen van
handelaren te beoordelen op basis van hun aangiftegegevens.
Indien de verkoper bijvoorbeeld op de hoogte is van de
hoeveelheid goederen, de samenstelling van de materialen en de
omvang van de beoogde verkoop kan die tool de besparingen
bepalen die mogelijk zijn bij toepassing van de bijzondere
douaneregelingen.

Ingebouwde rapportage over bijzondere
douaneregelingen en de CAS-module
'Insights' geven klanten duidelijkheid en
visibiliteit over voorraadbewegingen,
optimalisaties en kostenbesparingen. Zij
voldoen ook aan de administratieve
vereisten van de douaneautoriteiten.

De voorraadadministratie moet altijd in
overeenstemming zijn met de situatie ter plaatse.

 



Het gebruik van bijzondere douaneregelingen, met inbegrip van
douane-entrepot, actieve en passieve veredeling, tijdelijke invoer,
bijzondere bestemming en transit en tijdelijke opslag, kan leiden tot
aanzienlijke kostenbesparingen voor organisaties die deelnemen
aan de internationale handel, doordat zij gedeeltelijk of zelfs volledig
worden vrijgesteld van douanerechten.

Het is echter belangrijk op te merken dat de douaneautoriteiten eisen
dat bedrijven bij het aanvragen van de vergunning aanvullende
administratieve controles hebben geïmplementeerd. Zij moeten
bewijzen dat zij in staat zijn de douaneautoriteiten een gedetailleerde
administratie en gedetailleerde rapporten te verstrekken waaruit blijkt
dat zij de voorraden in real time kunnen beheren, en dit volledig in
overeenstemming met de import- en exportaangiften. Dat kan alleen
met een digitale douanemanagementoplossing.

Hoewel alle EU-landen en het VK 'geacht worden' geharmoniseerd te
zijn via de Union Customs Code (UCC, douanewetboek van de Unie) van
2016 zijn er nog steeds verschillen in elk douanegebied. Om ervoor te
zorgen dat uw aanvraag aan de vereisten voldoet en meteen al de
eerste keer wordt aanvaard, kunt u een beroep doen op het team van
C4T voor ondersteuning bij de aanvraag. C4T heeft in zijn digitale
oplossing CAS een speciale module ingebouwd om de complexiteit van
bijzondere douaneregelingen te beheren. Door gebruik te maken van
de kostenbesparingen die de verschillende bijzondere
douaneregelingen bieden, hebben CAS-klanten een snel rendement
op hun investering kunnen realiseren met jaarlijkse besparingen. Dit
is een waardevolle handelwijze, vooral gezien het lange proces, en is
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.

Conclusie

www.customs4trade.com
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https://www.customs4trade.com/managed-customs-services?hsLang=en
https://www.customs4trade.com/managed-customs-services?hsLang=en


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. Het team heeft Managed
Customs Services toegevoegd aan zijn aanbod, waarmee het bedrijven helpt het
maximum uit hun software-investering te halen.

 
CAS is een collaboratieve hub, gebouwd op het Microsoft Azure-platform en
geleverd als een dienst (Software as a Service, SaaS). Het is ontworpen om
regionale en wereldwijde naleving van de douane- en handelsregels snel en
nauwkeurig te beheren, binnen één enkel platform. Dankzij de automatisering
van alle import- en exportprocessen ervaren de klanten van C4T een snellere
marktintroductietijd, verminderen zij hun te betalen invoerrechten en
administratiekosten en krijgen zij strategisch inzicht in hun douaneactiviteiten.
CAS biedt klanten voortdurend updates en uitbreidingen van functionaliteit,
inclusief de integratie van wijzigingen in wetgeving en complianceregelgeving.

 
Vooruitziende douanemanagers doen een beroep op C4T om hulp te krijgen bij het
beheer van douane- en handelsactiviteiten dankzij software en beheerde diensten
(Managed Customs Services) die het hoogste strategische voordeel opleveren voor
hun organisatie. Wilt u meer informatie of wenst u contact op te nemen met de
onderneming? Raadpleeg dan onze website www.customs4trade.com.

www.customs4trade.com
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