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Bijzondere bestemmingen – wijzigingen aan het standaardstelsel

1. Opmaken van een T5 document bij het in het vrije verkeer stellen

Bij de aangifte IM of EU wordt, behoudens het geval dat hij hiervan door zijn vergunning
“Bijzondere bestemmingen” wordt vrijgesteld, door de invoerder een volledig ingevuld,
gedagtekend en ondertekend controle-exemplaar T5 in drievoud (origineel, eerste en tweede
kopie) overgelegd.
Het gebruik van een controle-exemplaar T5 bij het in het vrije verkeer brengen van
goederen met een bijzondere bestemming is evenwel een nationale controleverplichting die
communautair niet voorgeschreven wordt. Het gebruik ervan wordt beschreven in de
instructie Gunstige Tariefbehandelingen (D.I.627).
Voor enkelvoudige vergunningen bijzondere bestemmingen en voor nationale vergunningen
met uitwerking in Nederland stelt de verplichting om een T5 document op te stellen bij het in
het vrije verkeer brengen van de goederen met een bijzondere bestemming, aanzienlijke
problemen van aanzuivering in Lidstaten waar die verplichting niet bestaat. Voor
enkelvoudige vergunningen werd daarom een tussenoplossing uitgewerkt met sommige
lidstaten waarbij de verplichting een T5 document op te stellen, wordt vereenvoudigd tot een
uitwisseling van extra exemplaren van het aangiftedocument.
Aangezien enkelvoudige vergunningen niet enkel kunnen gebruikt worden voor het in het
vrije verkeer brengen van bestemmingsgoederen die zullen gevolgd worden door een
intracommunautaire levering maar ook voor bestemmingsgoederen die op Belgisch
grondgebied blijven en onmiddellijk overgedragen worden aan Belgische afnemers, kunnen
de houders van enkelvoudige vergunningen deze vereenvoudiging dus ook toepassen in
België.
Om binnen de standaardregeling de procedures voor nationale vergunningen te stroomlijnen
met deze die voorzien worden voor enkelvoudige vergunningen wordt als alternatief voor het
gebruik van een T5 bij het in het vrije verkeer brengen, de mogelijkheid geboden om gebruik
te maken van het uitwisselen van extra exemplaren van het aangiftedocument. In de af te
leveren vergunning wordt dit aangegeven door het invullen van de code 6 in het vak 15 van
de vergunning.
Om de controleverrichtingen voor bestaande vergunningen niet te doorkruisen, wordt deze
vereenvoudiging niet ambtshalve toegestaan maar enkel op uitdrukkelijk verzoek van de
belanghebbenden.

Het is mogelijk in de volgende gevallen af te zien van de T5 verplichting:

Voor alle operatoren die invoeren via België.
- Voor de nationale vergunningen:
1: met uitwerking in België: Indien de Gewestelijke Directeur oordeelt dat de goede werking
van de regeling verzekerd is.
2: met plaatsing van de goederen in Nederland: de geadresseerde in vak 8 moet
overeenstemmen met de aangever in vak 14 van het ED. Eventueel kunnen in onderling
overleg tussen de betrokken douaneadministraties wel specifieke regelingen toegestaan
worden (naar analogie met enkelvoudige vergunningen, zie hierna punt 1)
- Voor enkelvoudige vergunningen:
1: voor vergunningen afgeleverd door andere Lidstaten: volgens de modaliteiten vermeld in
de vergunning, die gewoonlijk nauw aansluiten bij het T5 regime; indien geen bepalingen in
de vergunning vermeld staan (vak 15), is enkel ontheffing van het controle-exemplaar T5
mogelijk indien de aangever overeenstemt met de geadresseerde en de goede werking van
de regeling geen gevaar loopt;
2: voor vergunningen afgeleverd door de C.A., dienst Tarief: volgens de procedures die van
toepassing zijn in de Lidstaten waar de vergunning gebruikt wordt.

2. Verwerkers aangeduid in dezelfde vergunning
Bij overdracht (tussen lidstaten of binnenlands) dient zowel degene die overdraagt als
diegene die overneemt in het bezit te zijn van een vergunning afgeleverd door de bevoegde
douaneautoriteiten van de respectievelijke lidstaat.
Onder overdrachten verstaat men het overdragen van de goederen onder
bestemmingstoezicht aan een andere vergunninghouder die niet in de vergunning van de
overdrager is vermeld. Een vergunninghouder mag de goederen vrij overbrengen tussen de
plaatsen vermeld in zijn vergunning zonder dat hiervoor een overdrachtsprocedure hoeft te
worden gevolgd. Een vergunninghouder kan de goederen ook overbrengen naar een
verwerker of maakloonwerker die in zijn vergunning wordt vermeld zonder een
overdrachtprocedure te moeten volgen.
Omgekeerd kunnen goederen ter plaatse blijven terwijl de overdrachtprocedure tussen
vergunninghouders wordt gevolgd. De overdracht bepaalt wie op een bepaald ogenblik
aansprakelijk is voor de niet-geïnde rechten op grond van de gunstige tariefbehandeling.
Overdrachten moeten in principe gebeuren met T5 documenten tenzij er in het kader van
een vereenvoudiging een andere procedure wordt toegestaan.
Overbrengingen gebeuren zonder douaneformaliteiten. Dit betekent niet dat het gebruik van
T5 documenten niet als modaliteit in een bepaalde vergunning kan worden opgelegd. In dat
geval gaat het niet om een communautaire procedure die wordt gevolgd maar om een
nationale procedure. Het feit dat, indien de goede werking van de regeling dit vereist, een
verwerker kan verplicht worden een eigen vergunning bijzondere bestemmingen aan te
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vragen, en de goederen met T5 bij die verwerker worden aangeleverd, impliceert niet een
overdracht in de betekenis die hieraan gegeven wordt door de uitvoeringsbepalingen van het
communautair douanewetboek. Evenmin is een facturatie tussen vergunninghouder en
verwerker een teken dat de goederen zijn overgedragen of moeten overgedragen worden.
De bestemmingscontrole moet gebeuren bij de vergunninghouder en bij de verwerkers die in
zijn vergunning worden vermeld. De vergunninghouder blijft aansprakelijk zolang er geen
overdrachtsprocedure heeft plaatsgevonden. Tekorten en onregelmatigheden die een
douaneschuld doen ontstaan uit hoofde van de bijzondere bestemmingen zullen daarom
verhaald worden op de vergunninghouder ook al werden ze vastgesteld bij een verwerker.
Een verwerker of maakloonwerker die goederen ontvangt onmiddellijk nadat deze in het vrije
verkeer werden gesteld, zal een eigen vergunning bijzondere bestemmingen bezitten om de
goederen met T5 te kunnen ontvangen, tenzij de bevoegde douaneautoriteit van oordeel is
dat de goede werking van de regeling mogelijk is zonder het gebruik van een T5 bij het in het
vrije verkeer stellen
Uit hetgeen voorafgaat, kan afgeleid worden dat een vergunning bijzondere bestemmingen
die wordt uitgereikt aan een verwerker die werkt onder de verantwoordelijkheid van de
vergunning van zijn opdrachtgever, een afspiegeling is van de vergunning van zijn
opdrachtgever. De werking van de regeling is gelijklopend met de werking van de regeling
waarbij de goederen onder de vergunning van de verwerker worden ingeklaard. Enkel de
aansprakelijkheid inzake de rechten en plichten uit hoofde van de bijzondere bestemmingen
krijgt een andere afwikkeling.
Ook indien geen vergunning bijzondere bestemmingen in eigen naam aanwezig is bij de
verwerker, blijft de bestemmingscontrole onverminderd gelden aangezien die wordt
uitgeoefend op grond van de vergunning van de opdrachtgever.
Samengevat moet bij het uitreiken van de vergunning, de volgende principes in acht
genomen worden:
- de aanduiding in een vergunning van een verwerker duidt op het volgen van de
bestemming zonder overdrachtsregeling naar die verwerker;
- de aanduiding van een verwerker is niet te verwarren met de aanduiding van afnemers die
onder eigen vergunning werken en aan wie de goederen in onmiddellijke overdracht kunnen
geleverd worden.
- de onmiddellijke overdracht is geen verplichting, de goederen kunnen overgedragen
worden volgens de gewone overdrachtsprocedure indien geen gebruik wordt gemaakt van
een T5 bij het in het vrije verkeer stellen
- de overdracht van de goederen behoeft niet noodzakelijk gelijk te lopen met de reële
overbrenging van de goederen, die rechtstreeks kunnen gebracht worden bij een verwerker
van de overnemer.

3. Vrije verplaatsing van de goederen tussen de plaatsen aangeduid in de
vergunning
- Voor alle vergunningen:
Goederen kunnen zonder douaneformaliteiten van een in de vergunning vermelde plaats
naar een andere in dezelfde vergunning vermelde plaats worden overgebracht
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De vrije overbrenging geldt alleen voor plaatsen die onder het beheer staan van dezelfde
vergunninghouder.
.
Gevolgen voor de Belgische vergunninghouders die invoeren via andere Lidstaten:
In de meeste gevallen zullen de goederen zonder T5 worden aangeleverd. Goederen
kunnen, zoals bij invoer via België, zonder douaneformaliteiten van een in de vergunning
vermelde plaats naar een andere in dezelfde vergunning vermelde plaats worden
overgebracht.

4. Onmiddellijke overdracht en gebruik van de T5
Bij invoer van goederen onder bijzondere bestemming met onmiddellijke overdracht kan in
de vergunning van degene die overdraagt de rechtstreekse lossing bij de overnemer of diens
verwerker worden voorzien.
In zulk geval wordt het controle-exemplaar T5 op het invoerkantoor rechtstreeks opgemaakt
op degene die overneemt of diens verwerker en worden de goederen niet ingeschreven in
het magazijnboek van degene die overdraagt.
Op te merken valt dat de onmiddellijke overdracht niet mogelijk is bij invoer via een andere
lidstaat en evenmin wanneer de goederen in het Nederlandse deel van het Benelux
grondgebied in het vrije verkeer worden gesteld.

5. Begrip vergunninghouder

Vergunningen gelden in principe voor de gehele onderneming (rechtspersoon). Het is
mogelijk de vergunning te beperken tot één of meerdere vestigingen maar het vrije
overbrengen van goederen zonder T5 is enkel mogelijk voor de plaatsen vermeld in
eenzelfde vergunning.

6. Vereenvoudiging van overdrachten

Vereenvoudigingen kunnen op twee terreinen spelen:
De gewestelijke directies kunnen voor overdrachten binnen België die normalerwijze door T5
documenten worden geregeld, een alternatief uitwerken. Overdrachten naar
vergunninghouders in andere lidstaten kunnen door de douaneautoriteiten van die lidstaten
onderling worden afgesproken indien de goede werking van de regeling verzekerd is.

De Directeur,

Bruno LEROY
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