Douane
Belastingdienst

Toelichting en
algemene informatie

Vergunning actieve veredeling
Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning
Informatie voor bedrijven met een ‘Vergunning actieve veredeling’.
Wat kunt u met deze vergunning?
Met deze vergunning mag u de bijzondere regeling ‘Actieve
veredeling’ gebruiken. U mag in het douanegebied van de Unie nietUniegoederen veredelen waarbij u de invoerrechten en de nationale
belastingen niet hoeft te betalen. Ook gelden handelspolitieke
maatregelen niet voor deze goederen.
De veredelingshandelingen zijn:
–	bewerking
–	verwerking
–	vernietiging van goederen
–	herstel, inclusief revisie en afstelling
–	gebruik van goederen die zelf niet meer in de veredelingsproducten
voorkomen, maar die de vervaardiging van deze producten mogelijk
maken of vergemakkelijken, zelfs als zij tijdens dit proces geheel
of gedeeltelijk verdwijnen (dit zijn bij de productie gebruikte
hulpmiddelen)
Daarnaast mag u de volgende handelingen met niet-Uniegoederen
doen onder de bijzondere regeling ‘Actieve veredeling’:
–	bewerken van niet-Uniegoederen zodat ze voldoen aan de
technische vereistenen ze in het vrije verkeer kunnen worden
gebracht
–	de gebruikelijke behandelingen van niet-Uniegoederen (deze
staan in Verordening 2015/2446 (GVo.DWU), bijlage 71-03)
		Let op!
		U moet de veredelingsproducten wel wederuitvoeren uit het
douanegebied van de Unie. Eventueel mag u de veredelings
producten ook onder een andere douaneregeling plaatsen.
Meer informatie over de douaneregeling ‘Actieve veredeling’
vindt u op douane.nl.
Algemene voorwaarden
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Bij uw vergunning horen algemene voorwaarden, die vindt u
hieronder.
Zekerheid
U mag deze vergunning alleen gebruiken als u zekerheid hebt gesteld.
U ontvangt een aparte brief met een beschikking over de hoogte van
de zekerheid.

Meldplicht activiteiten
Tijdens het veredelingsproces houdt de Douane toezicht. De Douane
kan u verplichten om op een bepaald tijdstip of bij het begin of het
eind van een bepaalde activiteit tijdens het veredelingsproces, een
melding te doen. Dit houdt in dat u de Douane informeert over
bijvoorbeeld:
–	de aankomst van de goederen op de locatie waar de veredeling
plaatsvindt
–	het begin en/of eind van de veredeling
–	het gebruik van equivalente goederen bij de veredeling
–	onregelmatigheden bij de veredeling
–	vertrek van de veredelingsproducten van de locatie waar ze
zijn veredeld
Doe de melding met het formulier ‘Kennisgeving Douane’.
U vindt het formulier op douane.nl. In de individuele voorwaarden
bij uw vergunning leest u hoe u het formulier moet opsturen.
Administratieve verplichtingen
Het is belangrijk dat u een goede administratie bijhoudt.
Algemene regels over de administratieve verplichtingen vindt
u in het ‘Handboek Douane’ op douane.nl.
Voor u kunnen speciale regels gelden voor de inrichting van de
administratie en vastlegging van de gegevens. Lees hiervoor de
individuele voorwaarden in uw vergunning.
Aanzuiveringsafrekening
U moet een aanzuiveringsafrekening indienen. Dien deze afrekening
uiterlijk binnen 30 dagen na afloop van de aanzuiveringstermijn
in bij het controlekantoor dat in uw vergunning staat. Hoe u de
aanzuiveringsafrekening moet indienen, leest u in de individuele
voorwaarden in uw vergunning.
Wijzigingen
Verandert er iets in uw gegevens dat invloed heeft op deze
vergunning? Geef deze wijziging dan door aan de Douane.
Individuele voorwaarden
Als er voor uw bedrijf naast algemene voorwaarden ook individuele
voorwaarden gelden, staan die voorwaarden in uw vergunning.

