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UNION CUSTOMS CODE
VERTEGENWOORDIGING VOLGENS DE UCC
Bent u importeur, exporteur of heeft u een vergunning
voor een economische douaneregeling en wilt u uw
aangifteproces
uitbesteden
aan
een
douanevertegenwoordiger?
Volgens de UCC kan ieder persoon zich voor het vervullen van de in de
douanewetgeving voorgeschreven handelingen en formaliteiten laten
vertegenwoordigen door een douanevertegenwoordiger.
Deze vertegenwoordiging kan direct of indirect zijn.
Bij de directe vertegenwoordiging handelt de douanevertegenwoordiger in
naam en voor rekening van de vertegenwoordigde. De vertegenwoordigde is
de aangever.
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Een direct vertegenwoordiger kan optreden voor in de Europese Unie
gevestigde personen/ondernemingen.
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Bij de indirecte vertegenwoordiging handelt de douanevertegenwoordiger
in eigen naam doch voor rekening van de vertegenwoordigde.
De douanevertegenwoordiger is aangever en is mede hoofdelijk
aansprakelijk samen met de vertegenwoordigde.
Behoudens de door de wet uitgesloten regelingen, treden de meeste
douanevertegenwoordigers binnen de EU op als direct vertegenwoordiger.
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Professionele douanevertegenwoordiger
Om in België douanehandelingen
te
kunnen
verrichten
als
douanevertegenwoordiger moet
men voldoen aan de vereisten van
professionele vakbekwaamheid en
opgenomen zijn in het register van
erkende
douanevertegenwoordigers bij de FOD Financiën.

douanevertegenwoordiger
moeten erkend zijn op basis van
zijn
professionele
vakbekwaamheid.
In beide gevallen staat de
douanevertegenwoordiger garant
voor de professionele afhandeling
van de douaneformaliteiten.

Zowel in geval van indirecte als
directe vertegenwoordiging zal de

‘Zowel in geval van indirecte als directe vertegenwoordiging zal de douanevertegenwoordiger
moeten erkend zijn op basis van zijn professionele vakbekwaamheid.’

Directe vertegenwoordiging op hoofdlijnen. Gevolgen voor de importeur of
exporteur?
Bij directe vertegenwoordiging wordt de aangifte gedaan door de douanevertegenwoordiger op naam
en voor rekening van de belanghebbende. In de meeste gevallen zal dit de importeur zijn.
De douanevertegenwoordiger is in deze situatie geen aangever. De opdrachtgever is de aangever in de
juridische zin en staat in voor het nakomen van de verplichtingen onder het douanewetboek.
De rol van de douanevertegenwoordiger spitst zich toe op de professionele dienstverlening bij het
afhandelen van de douaneformaliteiten, waarbij hij aansprakelijk blijft voor zijn eigen handelen. Een
correcte aangifte opmaken blijft de eigen verantwoordelijkheid van de douanevertegenwoordiger.
Bij de indirecte vertegenwoordiging handelt de douanevertegenwoordiger in eigen naam doch voor
rekening van de vertegenwoordigde.
De douanevertegenwoordiger is aangever en is mede hoofdelijk aansprakelijk samen met de
vertegenwoordigde.
Indien er sprake is van een onjuiste aangifte, zal de douane zowel de douanevertegenwoordiger als de
vertegenwoordigde hoofdelijk aansprakelijk houden.
Indirecte vertegenwoordiging is voornamelijk bedoeld voor de situatie dat de belanghebbende buiten
de EU is gevestigd. In dat geval kan hij namelijk niet zelf als aangever optreden.
Op gebied van aansprakelijkheid verandert er weinig in hoofde van de importeur / exporteur.
De importeur/exporteur is zowel in geval van directe als indirecte vertegenwoordiging aansprakelijk
voor het nakomen van de verplichtingen onder het douanewetboek.
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Betalingsmogelijkheden
De rechten bij invoer en
andere belastingen bij
invoer kan de direct
vertegenwoordiger zowel
betalen
via
het
maandkrediet van de klant
als
via
zijn
eigen
kredietrekening
(directe
vertegenwoordiging
met
financiële faciliteiten).
Indien de klant zelf over
een
kredietrekening
beschikt,
zal
de
douaneschuld daarop in
rekening worden gebracht.

Douanevertegenwoordiger als aanspreekpunt
Ook in het geval de douanevertegenwoordiger optreedt voor zijn
klant als direct vertegenwoordiger blijft hij het eerste aanspreekpunt
voor de douane. Indien de douane bijvoorbeeld goederen fysiek wil
controleren, neemt de douane contact op met de
douanevertegenwoordiger.
Als er sprake is van een onjuiste aangifte, zal de
douanevertegenwoordiger in eerste instantie worden aangesproken
om te onderzoeken waar precies de fout ligt.

De
douanevertegenwoordiger
kan echter ook zijn
kredietrekening
ter
beschikking
stellen
(financiële
faciliteiten)
waarbij de douanerechten
en andere belastingen
worden betaald via de
rekening
van
de
douanevertegenwoordiger.
In dat geval dient een
Borgakte Plus te worden
ondertekend.

De douanevertegenwoordiger is het aanspreekpunt tot het
moment van het afsluiten van het proces-verbaal van verificatie
met betrekking tot de betreffende aangifte.
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Machtiging
Om als vertegenwoordiger te kunnen optreden, dient de
douanevertegenwoordiger te beschikken over een machtiging van de
aangever/vertegenwoordigde. Dit is zowel een vereiste voor directe
als indirecte vertegenwoordiging.
Hieruit blijkt dat de douanevertegenwoordiger bevoegd is om de
aangever/vertegenwoordigde te vertegenwoordigen.
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het model dat door de
Administratie D&A wordt ter beschikking gesteld.
In de machtiging/overeenkomst wordt bepaald voor welke regelingen
de
douanevertegenwoordiger
optreedt
ofwel
als
direct
vertegenwoordiger als indirect vertegenwoordiger.
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