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Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er 

veranderen? 

 
Wat is er zo belangrijk aan 1 mei 2016? 

 

Het Douanewetboek van de Unie (DWU): in principe betreft dit een grote herziening van de 

huidige EU-douanewetgeving die DHL Express naleeft om onze effectiviteit en efficiëntie te 

handhaven en ervoor te zorgen dat we het principe Right First Time kunnen hanteren. 

Daarom is het essentieel dat we alle veranderingen in douane- activiteiten in kaart brengen 

die van invloed kunnen zijn op DHL Express of onze klanten. De DWU is al een aantal jaren 

in voorbereiding en zal op 1 mei 2016 van toepassing worden. De implementatie van de 

DWU zal worden gespreid over de komende 4 jaar met een uiterste implementatiedatum van 

31 december 2020. Deze langere periode zou EU-lidstaten en bedrijven de tijd moeten 

geven om de nodige veranderingen met zo min mogelijk impact op het bedrijfsleven te 

introduceren. Zo is er bijvoorbeeld voldoende tijd nodig om de douane IT-systemen die de 

werking van de DWU ondersteunen, te ontwikkelen en effectief door de lidstaten te 

implementeren. Totdat dergelijke systemen zijn geïmplementeerd, zullen 

overgangsbepalingen in acht worden genomen. De overgangsbepalingen zorgen ervoor dat 

huidige operationele procedures kunnen doorgaan tot een bepaalde datum of totdat de 

nieuwe douane IT-systemen actief zijn. Mede om die reden zijn er dus geen grote 

veranderingen te verwachten per 1 mei 2016. 

 

Wat heeft DHL gedaan? 

DHL Express heeft onverminderd toegezien op de ontwikkeling van het DWU om te 

waarborgen dat de essentiële operationele procedures die nodig zijn om onze activiteiten 

soepel uit te voeren, gehandhaafd blijven. Om ervoor te zorgen dat DHL Express haar 

huidige efficiënte en effectieve werkwijzen kan behouden, heeft DHL Express onder andere 

actief deelgenomen aan vergaderingen met de Europese instellingen zoals de Europese 

Commissie en het Europees Parlement. Daarnaast heeft DHL Express brieven met 

opmerkingen / wijzigingen / overwegingen opgesteld en verzonden aan de Europese 

Commissie en het Europees Parlement om uw en onze belangen te beschermen en is DHL 

Express aanwezig geweest bij het opstellen van de richtlijnen voor het DWU (waarin de 

bepalingen zijn opgenomen hoe bedrijven zullen moeten werken tijdens de 

overgangsperiode van 1 mei 2016 tot 31 december 2020).  

 

Ons doel is om de gevolgen van de nieuwe douanewet voor onze klanten en voor DHL 

Express zo beperkt mogelijk te laten zijn. 

Het is van het allergrootste belang gebleken dat DHL Express heeft deelgenomen aan alle 

activiteiten in verband met de invoering van het DWU, zoals bijvoorbeeld het opstellen van 

richtlijnen van het DWU. De werkzaamheden van DHL Express zijn erop gericht om de 

invloed op onze klanten op de dag van de inwerkingtreding van het DWU zo beperkt  
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mogelijk te laten zijn. Daarom zal het proces van het accepteren van zendingen en 

douaneformaliteiten niet van de ene op de andere dag veranderen per 1 mei 2016. 

Terwijl we ongelooflijk hard hebben gewerkt om ervoor te zorgen dat er geen grote 

veranderingen met ingang van 1 mei 2016 optreden, zijn er enkele kleine wijzigingen die 

toch het vermelden waard zijn. 

Hieronder vindt u een meer diepgaand, gedetailleerd overzicht van DWU informatie en 

wijzigingen voor het bedrijfsleven per 1 mei 2016. 

 

Samenvatting DWU Informatie  

Algemene informatie 

• De bestaande douanewetgeving zal worden vervangen door het DWU en haar 

Uitvoeringsverordeningen en Gedelegeerde Verordeningen. 

• De implementatie zal gespreid plaatsvinden vanaf 1 mei 2016 tot 31 december 2020. 

• Delen van het DWU, die afhankelijk zijn van de ontwikkeling en invoering van nieuwe IT-

systemen zullen niet worden geïmplementeerd totdat de vereiste IT-systemen in werking 

zijn. 

• Totdat de IT-systemen geïmplementeerd zijn, zal er een tijdelijke overgangsregeling van 

voorschriften van kracht zijn. In een notendop, de voorschriften die tijdens de 

overgangsperiode van toepassing zijn, zijn degene die we vandaag de dag gebruiken. 

• Geldigheid van de huidige vergunningen: Actuele vergunningen blijven geldig tot het einde 

van hun geldigheid, tot 1 mei 2019 of totdat de vergunning dient te worden herbeoordeeld. 

In het laatste geval zal de vergunning worden herzien in overeenstemming met de nieuwe 

DWU bepalingen. 

• Uitstel van betaling: de procedure van uitstel van betaling per transactie blijft onbeperkt 

geldig. De procedure van uitstel van betaling op globale basis blijft geldig totdat de 

herbeoordeling van de vergunning doorlopende zekerheid die daaraan kan worden 

gekoppeld. 

 

Belangrijkste wijzigingen per 1 mei 2016 

• Douanewaarde 

Bepalingen inzake de eerdere verkoop met betrekking tot de waardebepaling (de 

zogenaamde 'eerste verkoop-regel' , First Sale rule) zijn verwijderd. Er is echter een 

overgangsperiode voorzien met betrekking tot de contracten die zijn gesloten vóór 18 januari 

2016. In dit geval kan de huidige First Sale regel nog worden toegepast tot 31 december 

2017.  
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• Bindende tariefinlichtingen (BTI) 

Met ingang van 1 mei 2016 zullen besluiten in het kader van bindende tariefinlichtingen 

bindend zijn voor zowel de douane-autoriteiten als voor de houder van het besluit. De 

besluiten zullen echter nog maar 3 jaar geldig zijn. 

Wij verzoeken u vriendelijk uw BTI’s kenbaar te maken via amscustqual@dhl.com. Op die 

manier kan DHL ervoor zorgdragen dat uw BTI’s correct worden toegepast in de aangiften. 

 

• Authorised Economic Operator (AEO) 

Een nieuwe voorwaarde is ingevoerd met betrekking tot de praktische vakbekwaamheid of 

beroepskwalificaties die rechtstreeks samenhangen met de verrichte activiteit. 

De huidige eis op de naleving van de douanewetgeving is uitgebreid met de eis van naleving 

van fiscale wetgeving. 

Er zullen slechts twee soorten AEO-vergunningen bestaan - één voor douane-

vereenvoudigingen en één voor de veiligheids- en beveiligingsdoeleinden. Een 

geautoriseerde marktdeelnemer kan in het bezit zijn van beide vergunningen tegelijkertijd In 

het geval u reeds in het bezit bent van de status AEOF (douanevereenvoudigingen en 

veiligheid/beveiliging) zal er voor u niets veranderen. 

Het is niet verplicht om een AEO vergunning te bezitten, tenzij u wenst te worden toegelaten 

voor: 

• Verkeer tussen de verschillende EU- lidstaten van goederen onder regeling tijdelijke 

opslag 

• Gecentraliseerde vrijmaking (in werking op een later tijdstip) 

• Entry into Declarants’ Records (EIDR) 

• Zelfbeoordeling (Self assessment, in werking op een later tijdstip) 

• Uitstel van betaling - verminderde zekerheidstelling voor verschuldigde 

douanerechten 

• Ontheffing van het aanbrengen van goederen bij het inschrijven van de goederen in 

uw administratie. 

Voor veel overige vergunningen en vereenvoudigingen binnen het DWU zult u echter 

moeten voldoen aan de AEO vereisten van de AEO status douanevereenvoudigingen  

(AEOC).  

De nieuwe AEO richtlijnen zijn te raadplegen via 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_

security/aeo_guidelines_en.pdf  
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• Zekerheidstelling 

Invoering van verplichte zekerheidstelling. Alle nieuwe vergunningen of goedkeuringen 

verleend op of na 1 mei 2016 moet worden begeleid door een zekerheidstelling. 

De hierbij betrokken regelingen en procedures zijn: actieve veredeling, passieve veredeling 

met voorafgaande invoer of onder regeling omwisselingsverkeer, tijdelijke invoer waar het 

DWU niet voorziet in een directe vrijstelling zekerheidsstelling, bijzondere bestemmingen, 

tijdelijke opslag (RTO) en de douane-entrepots. 

Het bedrag van de doorlopende zekerheid kan worden verminderd of opgeheven afhankelijk 

van het niveau van de doorlopende zekerheid vergunning (100%, 50%, 30% of 0%). 

Als u een AEOC vergunning bezit, komt u in aanmerking voor een zekerheidstelling van 0% 

voor de potentiële douaneschulden en een verlaging tot 30% zekerheidstelling voor 

bestaande douaneschulden. 

 

• Tijdelijke opslag 

• Verplichte zekerheidstelling. 

• Mogelijkheid tot verkeer van goederen onder Ruimte voor Tijdelijke Opslag.  

(anders dan via NCTS). 

• Nieuwe datasets voor aangiften Ruimte voor Tijdelijke Opslag. 

• Maximum periode van 90 dagen voor tijdelijke opslag van goederen. 

• Indien u een faciliteit Ruimte voor Tijdelijke Opslag na 1 mei 2016 wenst te gaan 

gebruiken, dient u te voldoen aan de nieuwe vereisten van het DWU. 

 

• Vereenvoudigingen 

• Vereenvoudigde Aangifte 

Onvolledige aangiften en vereenvoudigde aangiften vallen onder één enkele 

procedure genaamd "vereenvoudigde aangifte". Ondanks de naamsverandering zal 

geen significante verandering van de huidige praktijk blijken. 

Er zijn twee toepassingen voor vereenvoudigde aangiften:  

- Niet regelmatig gebruik (voormalige onvolledige aangifte):  

De douaneautoriteiten kunnen per keer een aangifte accepteren waarin bepaalde 

gegevens of vereiste documenten (of beide) ontbreken zonder dat daarvoor een 

vergunning voor het indienen van een dergelijke aangifte nodig is; 

- Regelmatig gebruik (voormalige vereenvoudigde aangifte):  

De douaneautoriteiten kunnen een vergunning voor het regelmatig (bijvoorbeeld 

voor een aantal operaties per dag) indienen van aangiften waarin een aantal  

gegevens of vereiste documenten (of beiden) kunnen worden weggelaten. 
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• Inwerkingtreding verslag van de aangever (EIDR) 

EIDR is een vorm van douaneaangifte waarbij u goederen aangeeft voor een 

douaneregeling in de vorm van inschrijving in de administratie van de aangever. Het 

maakt het voor bedrijven mogelijk om de cashflow te beheren doordat het is 

toegestaan de fiscale gegevens op een later tijdstip in te sturen; 

Onder EIDR kan een ontheffing voor het fysiek aanbrengen van de goederen worden 

verleend mits aan bepaalde aanvullende voorwaarden wordt voldaan. 

 

• Gecentraliseerde Vrijmaking (Centralized Clearance) 

Gecentraliseerde vrijmaking staat toe dat goederen worden aangegeven voor een 

douaneregeling in de EU-lidstaat waar de ondernemer is gevestigd, terwijl het 

verlenen van een vergunning Gecentraliseerde Vrijmaking en het aanbrengen en de 

invoer van de goederen zal gebeuren in een andere EU-lidstaat. 

Over het algemeen is Gecentraliseerde Vrijmaking beschikbaar voor elke aangever, 

mits deze een AEOC vergunning bezit. 

 

• Self-Assessment (Zelfbeoordeling) 

Het principe van de self-assessment is dat een bevoegd persoon verantwoordelijk is 

voor de uitvoering van bepaalde formaliteiten / controles die normaliter door de 

douane worden verricht.  Self-assessment is beschikbaar voor elke aangever, mits 

deze in het bezit is van een AEOC vergunning en voldoet aan alle toepasselijke 

aanvullende voorwaarden. 

 

• Bijzondere regelingen 

De huidige 'economische douaneregelingen worden voortaan “bijzondere regelingen” 

genoemd en dit betreft: 

• Actieve en passieve veredeling 

• Tijdelijke invoer en bijzondere bestemmingen 

• Transit - extern en intern douanevervoer 

• Opslag - douane-entrepot en vrije zones 
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De volgende bijzondere regelingen zullen niet meer bestaan onder het DWU: 

• Vrije zone type II 

• Douane-entrepot type D 

• Behandeling onder douanetoezicht (wordt ‘Actieve veredeling onder 

schorsing’) 

• Actieve veredeling onder terugbetalingssysteem (wordt ‘Actieve veredeling 

onder schorsing’) 

 

De huidige vergunningen economische douaneregelingen die ook onder het DWU 

blijven bestaan, blijven geldig tot herbeoordeling van de vergunningen. 

 

• Export (andere dan die voortvloeien uit de vereenvoudigingen) 

Definitie van exporteur: per 1 mei kunnen alleen personen die binnen de EU zijn 

gevestigd optreden als exporteur.  

• Mogelijkheid tot mondelinge aangiften te gebruiken voor goederen van 

commerciële aard mits zij niet meer bedragen dan EUR 1 000 in waarde of 1 000 

kg in netto massa; 

• Ontheffing van aangiften vóór vertrek voor deze goederen aangegeven via 

mondelinge aangifte; 

• De bepalingen gerelateerd aan een enkele vervoersovereenkomst (single 

transport contract) blijven onveranderd. 

 

Heeft u nog andere vragen? 

Wij geven u graag antwoord op verdere vragen. U kunt contact opnemen met uw DHL sales 

agent of met de DHL Customs-afdeling. 

 

Contactgegevens 

Customs Affairs Management – Corné de Graauw 

E-mail: corne.degraauw@dhl.com 
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Meer informatie 

 

Op de volgende websites vindt u meer nuttige informatie: 

 

Basis verordening DWU (EU) 952/2013:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&from=NL 

Gedelegeerde verordening  (EU)  2015/2446: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2446&from=NL 

Omvat o.a. de voorwaarden voor het verlenen van vergunningen, tijdslimieten, etc. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2447&from=NL 

Omvat de meer specifieke uitvoeringsbepalingen 

Gedelegeerde overgangsverordening + bijlage 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:069:FULL&from=PL 

 

In deze verordening worden de overgangsmaatregelen neergeschreven. Die 

overgangsmaatregelen zullen worden toegepast totdat de nieuwe elektronische systemen 

gelinkt aan UCC operationeel zijn (uiterlijk eind 2020) om een status quo te handhaven. Dit 

wil zeggen dat zolang de nieuwe systemen niet operationeel zijn, men verder tracht te 

werken volgens de huidige procedures.  

Werkprogramma UCC/DWU 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:134:FULL&from=NL 

 


